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RESUMO 

 
O intérprete de língua de sinais é um profissional ainda pouco reconhecido no 
contexto acadêmico da Educação Superior. Existem poucos estudos e pesquisas no 
Brasil e no cenário internacional relacionado aos limites e possibilidades do papel 
pedagógico e didático do Intérprete Educacional (IE) na Educação Superior. A 
presença de um intérprete de língua de sinais em sala de aula na Educação 
Superior não assegura por si só aprendizagem da pessoa surda, mesma assim as 
questões metodológicas precisam ser levadas em conta nos processos próprios de 
acesso ao conhecimento, tornando necessário que o currículo sofra ajustes para 
contemplar peculiaridades e aspectos culturais da comunidade surda. Nestes 
pressupostos a presente pesquisa pretende analisar numa perspectiva pós-crítica, 
as diferentes experiências do Intérprete educador de LIBRAS nos processos de 
ensino e aprendizagem na Educação Superior na Universidade Federal de 
Rondônia. A opção da metodologia da pesquisa foi pelos pressupostos teóricos da 
epistemologia pós-crítica. Paraíso (2004) assegura que essa perspectiva se constitui 
em sistemas abertos que são compostos por linhas variadas de estudos e reflexões 
que tomam emprestadas algumas teorias e criam outras. Neste prisma, ocuparmos 
dos pressupostos de etnografia pós-moderna para refletir sobre os limites e 
possibilidades da interpretação da língua de sinais na Educação Superior, partindo 
da própria experiência desde pesquisador em sala de aula como intérprete e tradutor 
da língua de sinais. Nota-se que as características próprias de atuação e 
particularmente das dificuldades de transposição didática de conceitos educacionais 
da língua portuguesa para a língua de sinais é um problema emergente para os 
intérpretes das línguas de sinais no contexto da Educação Superior. Neste sentido, a 
maioria dos intérpretes não possui um perfil educador para realizar uma tradução 
cultural para língua de sinais, dos processos de ensino e aprendizagem das línguas 
orais utilizadas nos espaços educativos. Desta forma, reconhecemos que o 
intérprete não pode ser visto apenas que assegura acessibilidade linguística, torna-
se necessário que o intérprete tenha uma formação pedagógica que permite 
considerar a esfera cultural e social dos processos de ensino e aprendizagem 
anunciado, para realizar uma transposição didática dos conteúdos para as línguas 
de sinais. 
 
Palavras-chave: Libras. Intérprete Educador. Ensino e aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 
The sign language interpreter is a professional still little recognized in the academic 
context of higher education. There are few studies and researches in Brazil and in 
the international scenario related to the limits and possibilities of the pedagogical and 
didactic role of the educational interpreter in higher education. The presence of a 
sign language interpreter in the classroom in higher education does not ensure 
learning of the deaf subject alone, but methodological issues need to be taken into 
account in the processes of access to knowledge, making it necessary for the 
curriculum to suffer adjustments to contemplate peculiarities and cultural aspects of 
the deaf community. In these assumptions the present research intends to analyze in 
a post-critical perspective, the different experiences of the Interpreter educator of 
LIBRAS in the processes of teaching and learning in higher education at the Federal 
University of Rondônia. The choice of the research methodology was based on the 
theoretical assumptions of post-critical epistemology. Paraíso (2004) asserts that this 
perspective consists of open systems that are composed of varied lines of studies 
and reflections that borrow some theories and create others. In this prism, we occupy 
the presuppositions of postmodern ethnography to reflect on the limits and 
possibilities of the interpretation of sign language in higher education, starting from 
the own experience from researcher in classroom as interpreter and translator of sign 
language. It should be noted that the specific characteristics of performance and 
particularly the difficulties of didactic transposition of educational concepts from the 
Portuguese language to sign language is an emerging problem for sign language 
interpreters in the context of higher education. In this sense, most of the interpreters 
do not have an educator profile to perform a cultural translation for sign language, the 
processes of teaching and learning of oral languages used in educational spaces. In 
this way, we recognize that the interpreter cannot be seen only that ensures linguistic 
accessibility, it becomes necessary that the interpreter has a pedagogical formation 
that allows to consider the cultural and social sphere of the announced teaching and 
learning processes, to carry out didactic transposition of the content for sign 
languages. 
 
Keywords: Pounds. Interpreter Educator. Teaching and learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, cresceu significativamente, na última década, o número de 

estudantes surdos que ingressaram na Educação Superior. Dados do Ministério da 

Educação (MEC) demonstram que em 2003 havia 665 surdos frequentando a 

Educação Superior em universidades brasileiras. Em 2005, esse número saltou para 

2.428 sujeitos surdos, um crescimento de 265 % de matrículas no período de 2003 a 

2005 na Educação Superior.  

Com relação à pessoa surda, havia, em 2013, um total de 29.034 estudantes 

matriculados com alguma deficiência na Educação Superior no Brasil. Desses, 1.488 

estudantes surdos (5,13%), 7.037 deficientes auditivos (24,24%) e 151 estudantes 

surdo‐cegos (0,52%).  

A presença de estudantes surdos em contextos universitários é recente. 

Dados do censo escolar do MEC demonstram que o acesso desses sujeitos à 

Educação Superior começou partir de meados da década de 1990, quando os status 

de língua para a língua de sinais se iniciaram e com o desenvolvimento da oferta de 

propostas de educação bilíngue de qualidade para surdos. Nesse sentido, as 

políticas de Educação que buscam assegurar a inclusão de estudantes nas 

instituições educacionais ainda são um grande desafio.  

A questão que se coloca é se esses estudantes estão efetivamente incluídos 

na Educação Superior, considerando que ainda há barreiras que dificultam sua 

permanência na Educação Superior, como a falta de intérpretes com formação e 

perfil de educador.  

Consoante determinação do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 

“as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas 

surdas o acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos 

seletivos” (BRASIL, 2005).  

Pesquisa desenvolvida por Kumada (2016) analisou 80 editais e 217 

documentos como provas, vídeos em Libras e listas de aprovação, referentes aos 

cursos superiores de formação de professores da língua oferecidos por 25 

instituições federais, entre 2006 e 2015. Na pesquisa, a autora buscou verificar como 

se deu a oferta dessas graduações e se o acesso de surdos na Educação Superior. 

O resultado demonstrou que em 61% dos editais não apresentaram versão traduzida 

à língua de sinais, enquanto 6% realizaram uma tradução não integral. A autora 
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identificou, ainda, que apenas 24 editais permitiram ao candidato solicitar uma 

correção diferenciada nas provas de redação, enquanto somente 23 previam a 

interposição de recurso no caso de correção incorreta, postura que contraria o 

referido Decreto, considerando que os surdos aprendem o português como segunda 

língua (MARTINS, 2017).  

Nesse cenário, o intérprete de língua de sinais que atua em sala de aula na 

Educação Superior ainda é pouco reconhecido academicamente. Para problematizar 

a atuação dos intérpretes da língua de sinais brasileira, há vários limites e 

possibilidades que necessitam de estudos e pesquisas acadêmicas. A realidade do 

Tradutor Intérprete de Língua de Sinais – TILS no contexto da Educação Superior 

enfrenta sérios problemas de falta de formação específica na área do curso atuação.  

No Brasil, ainda são poucas as universidades que têm experiência com a 

prática de intérpretes educacional na Educação Superior. Considerando o aumento 

da presença de surdos na Educação Superior na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) e oficialização da Libras como língua materna da pessoa surda, torna-se de 

fundamental importância o papel e as possibilidades de atuação desse profissional 

na Educação Superior. 

O Intérprete Educacional (IE) de Libras é um profissional que interpreta e 

traduz para Língua Brasileira de Sinais (Libras) os processos de ensino e 

aprendizagem realizados por professores que ministram aula em Língua Portuguesa. 

 Esse profissional é inserido na sala de aula da educação no contexto da 

Educação Superior com o propósito de assegurar à pessoa surda acessibilidade da 

língua de sinais. Entretanto, reconhecemos que o objetivo não é apenas assegurar 

acessibilidade a língua de sinais, mas também assegurar a aprendizagem dos 

conteúdos que fazem parte da grade curricular dos cursos em que os sujeitos surdos 

estão matriculados. 

As Instituições de Educação Superior (IES) possuem espaços educativos que 

têm como função a preservação e a transmissão do conhecimento e, para isso, é 

essencial que seja um espaço acessível para todas as pessoas, independentemente 

de suas potencialidades ou dificuldades.  

Em relação à Educação Superior da pessoa surda é essencial que se 

conheça como vem se organizando o cenário atual dos Tradutores/Intérpretes da 

Língua de Sinais (TILS). No contexto educacional é necessário verificar quais são as 
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ferramentas e adaptações que estão sendo utilizadas para interpretar e traduzir 

conteúdos que ainda não possuem sinais. 

No cenário em tela, torna-se cada vez mais importante compreender o papel 

e a atuação do intérprete de LIBRAS no contexto da Educação Superior, pois seu 

trabalho está relacionado à interação comunicativa social e cultural para a inserção 

social das pessoas surdas que utilizam das línguas de sinais.  

Sabe-se, ainda, que o reconhecimento da Libras como sistema linguístico é 

muito recente e o papel do TILS educacional ainda precisa ser alavancado e 

compreendido nesses contextos para que se alcance melhores rendimentos de 

ensino e aprendizagem dos estudantes surdos. 

Faz-se necessária, assim, muita habilidade profissional para que o intérprete 

da Língua Brasileira de Sinais realize a mediação dos processos de ensino e 

aprendizagem de sujeitos surdos em contexto educacionais. Isso porque é preciso 

que o TILS não apenas assegure a acessibilidade de comunicação em língua de 

sinais, mas que faça uma tradução cultural dos conteúdos ensinados de forma 

simultânea.  

Trata-se de uma árdua tarefa, isso porque, nessa modalidade de 

interpretação, não se tem tempo hábil para pensar as escolhas lexicais. A falta de 

conhecimento, experiência e formação específica por parte dos intérpretes acabam, 

não raramente, por prejudicar os processos de ensino e aprendizagem do estudante 

Surdo ocasionando, porventura, déficit de aprendizagem dos conteúdos.  

Dentro desse cenário, o objetivo deste estudo foi realizar reflexões 

etnográficas com base nas pesquisas pós-críticas com vista a demonstrar as 

experiências vivenciadas por este pesquisador, também intérprete de LIBRAS, nos 

cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Rondônia no 

contexto da Educação Superior.  

As minhas reflexões etnográficas foram construídas com base nas teorias da 

interpretação da Libras com o propósito de demonstrar a necessidade do “intérprete 

educador” para atuar no contexto da Educação Superior. 

Os resultados refletidos neste estudo revelam uma etnografia pós-crítica da 

minha prática como intérprete educador preocupado em contribuir com os processos 

de ensino e aprendizagem do Surdo em diversas disciplinas de cursos da Educação 

Superior.  
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Como intérprete educador, não fiquei com o trabalho focado apenas nos 

processos de acessibilidade de comunicação em Libras. Tive que utilizar dos 

pressupostos da tradução focada na cultura e identidade surda e sobre como estes 

sujeitos aprendem para assegurar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes 

surdos em relação os diversos conteúdos ensinados.  

Em caso de termos, palavras e conceitos técnicos de algumas disciplinas a 

falta de sinais específicos exige uma transposição didática na tradução para Libras 

de sinais que exige habilidades pedagógicas. Com este estudo esperamos contribuir 

para novas pesquisas sobre as estratégias, teorias e métodos de interpretação na 

Libras para formação de intérpretes educadores para os diversos contextos da 

educação de surdos no Brasil. 

Para alcançar os objetivos deste estudo e pesquisa, optamos pelas teorias 

dos estudos pós-críticos com base em Paraíso (2014) que nos proporciona a 

constituição de um método que permite construirmos procedimentos a partir de 

pressupostos e premissas teóricas relacionadas ao tema.  

Nesse rumo, nosso “olhar pesquisador” buscou os pressupostos e premissas 

teóricos que beneficiam a compreensão do papel do intérprete educacional no 

contexto da Educação Superior. Para isso, recorremos a pressupostos teóricos 

relacionados aos estudos surdos apresentados por Tuner (2001), Napier (2002), 

Pagura (2003), Sander (2003), Sobral (2005), Albres (2006), Lacerda (2007), Lodi 

(2007), Gurgel (2009) e Santos (2017). Os pressupostos teóricos trazidos por tais 

teóricos permitem a construção de diálogos interculturais para diversidade cultural 

na educação de Surdo, bem como uma visão pós-crítica para a necessidade de 

formação de intérpretes educacionais para línguas de sinais no contexto da 

Educação Superior. 

A presente dissertação encontra-se organizada em cinco seções. Na primeira, 

apresentamos a etnografia do próprio pesquisador com o propósito de demonstrar a 

trajetória de vida pessoal e profissional desde os primeiros contatos com a 

comunidade surda de Porto Velho. Por meio de narrativas etnográficas da história de 

vida, revelamos as vivências e experiências até a conquista uma vaga no mestrado 

acadêmico em letras na UNIR. A seção se ancora em narrativas das memórias 

etnográficas que revelam a história de formação profissional do pesquisador como 

intérprete e tradutor de Libras. É, assim, uma forma demonstrar como se constituiu a 

formação do pesquisador como profissional atuante nos ambientes educacionais em 
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contato com a cultura e identidade surda. As narrativas etnográficas estabelecem 

conexões com os pressupostos da metodologia pós-crítica que permite 

demonstrarmos a subjetividade e as angústias na formação do espírito cientifico do 

pesquisador na construção das experiências de vida e acadêmica em uma relação 

consigo, com outro e com o mundo.  

Na segunda seção, apresentamos os pressupostos das epistemologias dos 

Estudos de Diversidade Cultural Pós-crítica. Com base nos estudos de Paraíso 

(2014) e Damico e Klein (2014), a metodologia possibilitou a construção dos 

procedimentos da pesquisa a partir de pressupostos e premissas teóricas das 

etnografias pós-modernas relacionadas à própria experiência vida e profissional do 

pesquisador como intérprete educador na Educação Superior na UNIR. Na seção 

demostrou-se que o tema da pesquisa permitiu o pesquisador construir caminhos 

que revelassem as singularidades dos processos criativos como intérprete educador 

na Educação Superior. Os pressupostos das epistemologias pós-crítica permitiram 

ao pesquisador se posicionar como sujeito e sujeito da própria pesquisa. Essa 

modalidade de pesquisa contribuiu para criamos os caminhos da pesquisa com base 

nos pressupostos dos estudos surdos que vêm sendo construído no próprio 

Mestrado em Letras da UNIR.  

Na terceira seção, realizamos uma revisão da literatura relacionada aos 

estudos Surdos que permitiu reconhecemos e compreendemos que os surdos 

possuem uma cultura e identidade que se manifestam através de suas experiências 

visuais. Nesse sentido, foi possível uma leitura sobre os pressupostos dos estudos 

surdos voltados para identificar como ocorrem os processos de aprendizagem dos 

surdos no contexto da Educação Superior. Nesse contexto, buscamos entender 

como os surdos compreendem os processos de ensino e aprendizagem na 

Educação Superior. As reflexões teóricas realizadas, com base nas literaturas 

pesquisadas permitem reconhecermos os limites e possibilidade de ensino e 

aprendizagem da educação surda na Educação Superior.  

Na quarta seção, apresentamos os pressupostos sobre a atuação e o papel 

do intérprete educacional nos diferentes niveis de ensino com base nos 

pressupostos teóricos dos estudos e pesquisas realizados por Tuner (2001), Napier 

(2002), Pagura (2003), Sander (2003), Sobral (2005), Albres (2006), Lacerda (2007), 

Lodi (2007), Gurgel (2009) e Santos (2017). Ancorando-nos no arcabouço teórico 

desses autores, foi possivel compreendermos a complexa tarefa do intérprete 
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educador na Educação Superior. Os pressupostos construídos demonstram os 

limites e possibilidades que o intérprete educacional tem como escolhas adequadas 

para realizar as mais diversas traduções de conteúdo das unidades curriculares de 

formação na Educação Superior. Neste contexto demonstramos na seção que é 

importante que o intérprete educador, dentre várias habilidades, conheça a Língua 

Brasileira de Sinais e reconheça os sentidos semânticos das palavras na língua de 

sinais e da língua portuguesa. Isso demonstra que é necessário que o intérprete 

educador tenha conhecimento gramatical, linguístico e cultural, para que haja uma 

tradução cultural dos sentidos que pretende alcançar nos processos de ensino e 

aprendizagem da pessoa surda. 

Na quinta seção, apresentamos os resultados com base nos objetivos. Por 

meio de narrativa etnográfica de si mesmo1, refletindo sobre as experiências 

vivenciadas como intérprete educador na Universidade Federal de Rondônia. O 

pesquisador reflete com base nas epistemologias dos estudos de diversidade pós-

crítico suas experiências vivenciadas nos cursos de graduação e pós-graduação. As 

reflexões decorrentes das suas experiências na Educação Superior proporcionam a 

construção de outros olhares e saberes relacionados aos processos de tradução e 

interpretação da língua de sinais. Nesse sentido, buscou-se demonstra resultados 

que levam a reconhecer que os processos de comunicação e expressão da língua 

de sinais pelo intérprete educacional possibilitam identificar espaços interativos que 

contribuem para a formação acadêmica dos surdos.  

Por fim, o presente estudo e pesquisa procura demonstrar a importância das 

teorias e práticas pedagógicas voltadas à formação de intérprete educador para a 

Educação Superior.  

A presente dissertação traz reflexões que proporcionam a construção de 

outros olhares para a formação e atuação do intérprete educacional de língua de 

sinais na Educação Superior. Acreditamos que os resultados apresentados nos 

levam a reconhecer que precisamos, enquanto sociedade, avançar na busca por 

melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem da pessoa surda na 

Educação Superior. Os resultados apresentados apenas revelam o olhar deste novel 

pesquisador, que não os pretende conclusivos, mas, quiçá, espera que a partir deste 

 
1 O método etnográfico caracteriza-se pela Antropologia como “o estudo das experiências humanas a 

partir de uma experiência pessoal” É uma forma de nos aproximarmos da realidade que nos 
propomos estudar refletir e entender. 
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estudo e pesquisa outros pesquisadores nos somem a realizar estudos surdos que 

contribuam com a melhoria da qualidade da educação de surdos no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – ETNOGRAFIA  DE SI MESMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1.1 Sobre a etnografia de si mesmo 

 

Nesta seção apresentaremos uma etnografia de si mesmo que demonstra a 

percepção de um intérprete de Libras sobre sua própria história. É uma modalidade 

de pesquisa etnográfica pós-moderna que busca refletir experiências vivenciadas de 

vida compartilhada e produzida com as comunidades surdas de Porto Velho - 

Rondônia. 

Essa narrativa etnográfica traz revelações que foram construídas durante 

minha constituição como TILS. Revelações vivenciadas do contato com a 

comunidade surda, com sua cultura e identidade em que propus realizar 

interpretações com base na minha própria história de vida, apontando para 

necessidade da compreensão das experiências de se tornar e de ser intérprete de 

Libras.  

Diante da complexidade de ser intérprete de Libras educacional, por meio de 

narrativas da “etnografia de si mesmo” intento revelar as diversas situações em que 

fui protagonista para construção dos conhecimentos e saberes relacionados aos 

estudos do intérprete educacional.  

Nesta seção, fiz opção de narrar a minha etnografia em primeira pessoa. É 

um testemunho de mim mesmo com o objetivo fazer com que a história soe de forma 

mais intensa e pessoal. Reconheço que narrar em primeira pessoa permite referir a 

mim mesmo usando palavras e frases que envolvem "eu" ou “nós” de forma a 

possibilitar que o leitor, ainda o mais “desatento”, compreenda os meus 

pensamentos e sentimentos como pesquisador e intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais. Assim, escrever esta seção em primeira pessoa é dar o meu testemunho em 

uma opção política porque senti a possibilidade e a necessidade de uma narração 

que revele o mais fidedigna, a minha própria etnografia. 
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1.2 A etnografia familiar das origens do pesquisador 

 

Não sou Surdo, mas tenho um primo de criação na família Luciano Rosa de 

Lima que é Surdo. Quando éramos crianças, brincávamos de diversas coisas como: 

Cabra cega, pega-pega, virar mortais na areia, bola, betes, peteca etc...  

Quando chovia íamos tomar banho num igarapé que denominávamos de 

“gara”, uma abreviatura que criamos para nos referir ao “garapé”. Quando ele 

enchia, nos esbaldávamos nas correntezas do córrego que passava próximo a 

nossa casa.  

Eu e meu primo nos comunicávamos por gestos, expressões faciais e 

corporais. Naquela época meu primo ainda estava em processo de aquisição de 

língua de sinais. Éramos pequenos e, no meio familiar, utilizávamos sinais caseiros 

criados entre nós.  

Quando fomos crescendo, com 12 ou 13 anos de idade, sentimos a 

necessidade de nos comunicarmos com um pouco mais de complexidade. 

Estávamos entrando na puberdade da adolescência e novos conceitos experiências 

nos rodeavam despertando uma fascinação para aprender mais sobre a língua de 

sinais. Alguns membros da família não se interessaram em aprender Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), exceto eu. Como meu primo estava em processo de 

formação na educação escolar, ele começou a ter contato com outros surdos e com 

a língua de sinais na educação escolar. Com isso, os sinais caseiros que eu 

conhecia foram se tornando insuficiente para nossa comunicação.  

Pedi ao meu primo que falasse com a professora dele para conseguir um livro 

para aprendemos a Libras. No dia seguinte, ele trouxe um velho livro de páginas 

amareladas que quase não se via as imagens. Com esse livro começamos estudar 

sobre a língua de sinais. O maior problema e que eu não entendia nada do que lia 

no livro, pois eu tinha pouco conhecimento da Língua Brasileira de Sinais.  

A minha falta de conhecimento da Libras me levou a colocar o livro embaixo 

do braço e ir ao encontro da comunidade surda de Porto Velho. Naquela época, um 

grande número de surdos se reunia em grupos na praça Jonatas Pedrosa e na 

Escola 21 de Abril, especialmente aos sábados para jogar futebol.  

Primeiro passei a observar os grupos e tentar entender o que eles 

sinalizavam, mas não compreendia quase nada. Aos poucos comecei observar os 

surdos conversando em Libras e procurava verificar no velho livro de páginas 
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amareladas algumas palavras e buscava conferir com os surdos como sinalizar 

aquelas palavras.  

No velho livro de páginas ‘amarelas’ haviam imagens de sinais básicos como: 

Bom dia! Boa tarde! Boa Noite! Água, Mamãe e Papai, dentre outras. Foi desta 

forma que inicie meus contatos com a comunidade surda de Porto Velho para 

aprender a língua de sinais.  

Aos poucos fui conhecendo também sobre a cultura e identidade surda. 

Dessa forma fui compreendendo sobre o papel do tradutor intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais. Aos poucos também fui me identificando com minhas raízes 

paternas e comecei a compreender os fatos históricos que silenciaram a cultura e 

identidade do povo Surdo.  

Como sou filho de pais remanescentes de afrodescendentes com nordestino, 

fui relacionando o silenciamento que meus pais sofreram com a cultura do povo 

Surdo. Essas recordações foram fundamentais para formação de meu caráter como 

ser humano. As memórias da geração dos meus pais e avós me ajudaram a 

compreender os aspectos do povo Surdo e despertaram em mim o desejo de 

aprender a Libras.  

Atualmente, reconheço-me como nordestino e afrodescendente. Reconheço-

me também como pai de família, professor, intérprete, nascido e criado na região do 

norte do Brasil.  

Sou resultado de diásporas nordestinas que colonizaram a Amazônia em 

meados de 1884, quando a minha família afrodescendentes e nordestinos chegaram 

à região de Porto Velho. Meus avós maternos, Dorotéia Maria da Silva e Justino de 

Oliveira moraram no Nordeste e se conheceram no estado do Piauí no município de 

Correntes. Meus avós paternos não conheci, pois, meu pai não falava muito deles. 

Minha avó materna, nascida em uma família de nordestinos, trabalhou desde a 

infância na roça e se aposentou por idade recebendo benefício do governo.  

Quando ela morreu, deixou como herança, para minha mãe, 10 hectares de 

terra, mas em Corrente no Piauí. A terra herdada por minha mãe não tinha muito 

valor porque, segundo minha mãe, eram improdutivas. Como acreditava que a terra 

não tinha muito valor, minha mãe a vendeu para um primo dela por um valor 

insignificante. 

Meus pais não eram casados no civil, viviam em união estável. Eles se 

conheceram em Brasília, Distrito Federal. Minha mãe tinha 24 anos de idade e já 
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tinha o meu irmão mais velho. Logo após nascer a minha irmã mais velha, meu pai 

foi transferido do Piauí para Rondônia, vindo a morar em Porto Velho onde 

continuou a trabalhar no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).  

Meu pai era mecânico de máquinas pesadas e tinha apenas o ensino médio. 

O curso de mecânico de maquinas pesadas ele fez pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) do Estado de São Paulo.  

Depois de um ano que meu pai estava morando em Porto Velho a minha mãe 

veio com os meus irmãos. Ela trabalhou durante muito tempo para ajudar meu pai 

nas despesas da casa, numa casa de carne chamada ‘Casa de Carne Norte Sul’. 

Ela trabalhou por 6 anos nessa casa de carne, depois conseguiu outro emprego no 

Hospital Prontocor, onde ficou por 25 anos e se aposentou como cozinheira. Minha 

mãe só tem o 5° ano do Ensino Fundamental.  

Em Porto Velho, nos primeiros anos, moramos na Rua Brasília, próximo à 

mineração Oriente Novo. Moramos também no bairro Nova República, na zona sul 

de Porto Velho. Na época, não havia ruas asfaltadas, saneamento básico e água 

encanada. As ruas do bairro eram bem estreitas e tinha ainda muita mata virgem. Os 

bairros nasciam de grandes ocupações promovidas pelos moradores que não tinham 

“um pedaço de chão“ para morar.  

Quando morávamos na Rua Três e Meio, no Bairro Nova República, as ruas 

não eram asfaltadas e, em consequência da poeira e das queimadas rotineiras no 

mês de verão, vivíamos com problemas respiratórios. Na região, em meados dos 

anos 90 havia muita mata. Muitas pessoas realizavam desmatamentos e queimadas 

clandestinos para a formação de pastos que eram usados para a criação de bovinos. 

Na época a maioria das casas era de madeira com cercas de balaústre, conhecida 

popularmente como “ripão”. Atualmente a maioria das casas são de alvenaria e 

muradas com tijolos. As ruas são asfaltadas e sinalizadas. O único problema é água 

encanada que ainda não contempla todo o bairro.  

Com muito sacrifício, meu pai conseguiu comprar um terreno grande e 

construiu uma casa de madeira para morarmos. A casa foi edificada, na época, com 

restos de madeira e telhas reaproveitadas. Quando chovia batia o desespero: chovia 

mais dentro da casa do que fora! Um dia, uma “chuva com vento” chegou a inclinar a 

casa uns 180 graus. Ficamos morrendo de medo de a casa cair em cima da gente. 

Tivemos que “escorar a casa com perna-mancas” (pedaços de pau).  
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Depois de alguns anos meu irmão entrou no quartel, “engajou” na carreira 

militar e teve uma melhoria de salário. Com meu irmão ganhando um pouco melhor 

acabou construindo uma casa de alvenaria para nós. A partir de então, as coisas 

começaram a melhorar. Essa é uma pequena parte da minha etnografia familiar.  

 

1.3 Lembranças dos tempos de escola  

 

Recordo com saudade dos meus tempos de educação escolar. A primeira 

escola em que estudei foi a Escola Estadual Jesus Burlamaqui Hosannah, no Bairro 

Areal. A escola fica próxima ao bairro onde moro há quase trinta anos. Na época em 

que ingressei, era uma escola que tinha um pátio largo e bem extenso e que era o 

nosso espaço de convivência.  

Eram nesse pátio que aconteciam os momentos cívicos, ensaios de 

quadrilhas, festas juninas, entre outros eventos. Nesse espaço também 

desenhávamos várias macacas e amarelinhas ou fazíamos competição de pular 

corda, brincadeiras de criança que animavam a nossa presença na escola. Nesses 

momentos não havia entres os meninos e meninas os melhores ou piores. Eram 

brincadeiras de crianças que promoviam prazer e desejo de ir à escola. A gente se 

divertia muito com as brincadeiras. Os professores também promoviam gincanas e 

debates com outras salas utilizando como metodologia a técnicas de passa ou 

repassa – quando não sabia responder passava ou repassava para outro colega. 

Quem errava as perguntas levava torta na cara e quem acertasse ganhava pontos 

nas disciplinas. 

Um fato que marcou bastante minha vida escolar foi a morte da professora 

Maria Rosa. Tínhamos muito afeto por essa professora. Ela estava indo para o sítio 

da família quando de repente uma árvore caiu sobre seu carro, tirando-lhe a vida. A 

morte desta professora foi um dia muito triste para todos os estudantes da escola. 

Não acreditávamos havia acontecido. Ela era uma professora amável com todos. 

Andava sempre sorrindo e tratava os estudantes carinho e afeto. Sentimos muito a 

sua morte. 

Dos tempos de escola, um dos momentos que adorava era a hora do recreio. 

Como as nossas condições financeiras não era boas, o recreio representava um 

momento de nos alimentarmos. Lembro que, nas tardes em que não havia aula, eu 

pulava o muro para ir ao encontro das cozinheiras solicitar a merenda. Eu usava de 
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minha sapiência para conquistar a amizade delas e com isso conseguir receber um 

prato de alimentação.  

O pátio era um lugar de reconhecimento das diferenças e identidades. 

Lembro-me que as séries mais avançadas não interagiam com os mais fracos no 

desenvolvimento escolar. Os melhores estudantes tinham direito a fazer parte da 

fanfarra da escola. Esses estavam sempre na nossa frente. Nessa escola em que fui 

alfabetizado, eu vivi anos alegres da minha vida escolar e fiz muitas amizades, 

algumas ainda fazem parte do meu convívio social até hoje.  

Um das vivências escolares que me recordo, são os momentos cívicos que 

realizávamos de juramento à bandeira. Cantávamos o hino nacional e o hino de 

Rondônia e depois era realizada uma cerimônia de juramento a bandeira. O ato 

solene de juramento simbolizava o instante em que dedicávamos ao serviço da 

Pátria, com a promessa de defender a nação com o sacrifício da própria vida. Era 

um ato com perfil militar que tínhamos na escola e relacionado à disciplina de 

Educação Moral e Cívica. Com o passar do tempo esses momentos foram sendo 

“esquecidos” e a escola foi ganhando perfil mais voltado para formação da cidadania 

e formação profissional. 

Na Escola Estadual Jesus Burlamaqui Hosana fui alfabetizado. Reconheço 

que não fui um estudante brilhante, pois ainda não tinha despertado interesse por 

nenhum conhecimento específico. O meu gosto pelos estudos dependia da simpatia 

pelo professor: se gostasse do professor, me empenhava para não decepcioná-lo. A 

professora de matemática, Marizete, uma paraibana, era uma professora de pulso 

firme, rígida e tradicional. Eu tinha muito medo dela, pois toda vez em que levava 

uma atividade para corrigir, se estivesse errado, levava um cascudo na cabeça e ela 

mandava consertar a atividade errada. Como tinha medo dela quase não conseguia 

realizar as tarefas com sucesso. O medo de errar e de irritar a professora era tão 

grande que acabava errando sem querer. A minha salvação era ter um amigo, o 

Marco Diones, que me ajudava a resolver as atividades. Ele era muito inteligente 

conseguia aprender matemática com facilidade. Às vezes, ele me cobrava pela 

ajuda, mas quando eu não tinha ele me ajudar mesmo assim nas atividades de 

matemática. 

Sempre depois das aulas, gostávamos de andar em grupo de estudantes. 

Voltávamos para casa fazendo algazarra no meio da rua. Era uma felicidade voltar 

para casa depois da aula. Eu e meu amigo Cassimiro íamos para casa dele e 
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brincávamos muito de pata-cega, subíamos nos pés de manga e passávamos a 

tarde comendo as frutas doces como mel. Depois de um tempo eu e ele nos 

afastamos. Ele começou buscar outras amizades e passei um bom tempo sem 

encontrá-lo.  

Um dia recebi a notícia que ele estava no Município Candeias do Jamari, em 

um balneário, banhando, de repente sumiu na água. Contaram-me que a família 

chamou o corpo de bombeiros e que os bombeiros realizaram busca no local por 

vários dias até conseguirem encontrar o corpo boiando rio abaixo. Lamentei muito a 

perda desse amigo. Ele significou muito para a minha infância. Foi difícil esquecer e 

superar que ele tinha perdido sua vida de uma maneira tão trágica. As lembranças 

da nossa infância vão permanecer para sempre em minha memória. 

 

1.4 O acesso à educação superior e a libras como intérprete  

 

Comecei a trabalhar na São Lucas em 2008, na época levava minha filha 

Emelly Nunes da Silva Cruz para fazer tratamento de fisioterapia na clínica da 

instituição.  

Tenho uma filha que foi diagnosticada com Paralisia Cerebral e que veio de 

um nascimento prematuro de 7 meses. Emelly não anda e não fala, ela só se 

expressa por meio de uma linguagem que desenvolveu ao longo dos anos no meio 

familiar com a convivência. Por causa desse quadro clínico, ela necessita de 

fisioterapia vitalícia e, à época, fui buscar esse serviço na Faculdade São Lucas.  

Quando ingressei na São Lucas, fiquei muito entusiasmado com a qualidade 

dos serviços ofertados pela instituição. Com isso, senti que ali era um lugar de 

conhecimento e de formação profissional, então eu disse para minha ex-esposa: vou 

trabalhar aqui um dia! No dia seguinte, fui a uma Lan House para digitalizar um 

currículo e entregar na São Lucas. Deixei o currículo em uma semana e, na semana 

seguinte, fui chamado para uma entrevista.  

Dona Renata foi quem me ligou me convocando para uma entrevista. Na hora 

em que ela me ligou, eu estava fazendo um bico de servente de pedreiro; já 

trabalhava com este oficio há 6 anos e aprendi a fazer diversos trabalhos autônomos 

como, pintor, eletricista e pedreiro. 

No dia da entrevista, havia vários candidatos presentes. Eu fui o quinto a ser 

entrevistado. Fui recebido pelo diretor geral, Professor Nogueira, que hoje se 
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encontra na UNIR, no campus de Vilhena, pela Psicóloga, Drª. Silvia, e pela diretora 

de Recursos Humanos (RH), Renata Campana.  

A diretora do RH, Renata Campana, foi deu início à entrevista. A primeira 

pergunta foi se já havia trabalhado em outras empresas. Respondi que já tinha 

trabalhado em uma empresa de construção civil por três meses. Em seguida, o 

diretor geral, Professor Nogueira, de posse de meu currículo, verificou que eu tinha 

um curso de Libras realizado na Escola do Legislativo (EL) com o Professor Marcus 

Loureiro2. Ele achou interessante e comentou que seria de grande importância para 

instituição alguém com o curso de Libras.  

A observação desse detalhe em meu currículo levou o professor Nogueira a 

fazer alguns comentários comigo. Ele argumentou que a instituição tinha 

funcionários surdos que trabalhavam em alguns setores e que seria importante 

alguém com soubesse sobre a língua de sinais.  

Por conta disso perguntou se eu realmente sabia comunicar em língua de 

sinais. Eu disse que sim, pois tinha um primo Surdo na família e eu já sinalizava com 

ele desde criança. Ele também me perguntou se o chefe do setor onde trabalhavam 

os surdos fizesse uma reunião e se eu fosse convocado para fazer a interpretação 

eu daria conta de traduzir tudo àquilo que fosse dito nas reuniões. Eu disse que sim 

e que seria possível fazer tradução consecutiva e tradução simultânea dependendo 

do dialeto dos surdos. 

Num terceiro momento, a Psicóloga Silvia me perguntou qual era os meus 

objetivos para o futuro. Eu disse que era conseguir um emprego de carteira assinada 

e depois fazer uma faculdade para melhorar as condições de vida de minha família. 

Com essa resposta ela encerrou a entrevista.  

Saí da entrevista com sensação que seria convocado para trabalhar na 

instituição. No dia seguinte, estava na labuta do dia a dia, trabalhando de servente 

de pedreiro, fazendo massa, carregando tijolos e peneirando areia - nesse dia, eu 

 
2 A Escola do Legislativo tem 14 anos de muita contribuição para Rondônia. Esta Escola foi 

inaugurada 2003 com apenas com nove cursos. Hoje são mais de 120 mil pessoas atendidas e 60 
cursos nas áreas de Informática, Comunicação, Gestão Pública e Humanas. Além de cursos, há 
palestras, oficinas, seminários, workshops, videoconferências e programas de educação para a 
cidadania. Por vários anos a Escola integrou o Intercâmaras (integração com as câmaras de 
vereadores em ações de capacitação de servidores) e o Interlegis, projeto que reúne os legislativos 
estaduais e o Congresso Nacional para capacitação e intercambio. Foi à primeira instituição de 
ensino do Poder Legislativo no Brasil a ministrar um Curso de Informática para indígenas, 
beneficiando as etnias Suruí, Diawuí e Karitiana. Mantém também cursos de informática para 
terceira idade e deficientes visuais. É pioneira no ensino de Libras no estado de Rondônia. 
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estava chateado, pois o encarregado da obra não havia me pagado todo o dinheiro 

da quinzena do mês. A situação financeira estava difícil. Às vezes eu não recebia e, 

por conta disso, passava necessidades em casa com minha esposa e duas filhas – 

de repente o celular tocou, era da São Lucas: era dona Renata, diretora do RH, 

pedindo para que eu comparecesse na instituição com os documentos, pois eu havia 

sido aprovado para trabalhar como “agente de portaria”.  

Larguei a enxada na mesma hora e corri para minha casa para tomar banho e 

preparar meus documentos. Levei os documentos e naquele dia fui admitido na 

empresa. Trabalhei durante 8 anos na instituição como agente de portaria.  

Iniciei meus estudos na Educação Superior em 2010 na Faculdade de 

Tecnologia São Mateus (FATESM). A FATESM ficava dentro da Faculdade São 

Lucas (FSL), mas eram instituições distintas, sendo que a FATESM só oferecia 

curso na área de tecnologia. Após 18 anos de atuação em Rondônia, o Centro 

Universitário São Lucas oferece, atualmente, 15 cursos reconhecidos pelas 

excelentes avaliações junto ao Ministério da Educação (MEC).  

Dois anos depois, entre 2008 e 2010, em que estava na instituição como 

funcionário, iniciei meus estudos na FATESM. Os funcionários que tinham mais de 

três anos na instituição tinham direito a uma bolsa de 30% de descontos em 

qualquer curso, exceto o curso de medicina.  

O diretor geral da IES, professor Nogueira, convidou-me para participar de 

uma reunião na diretoria. Fui com “um peso no coração” acreditando que seria 

demitido. Ao chegar à sala da diretoria, estavam os donos da instituição, Dra. Eliza 

de Aguiar e Silva, sua filha a vice-diretora, Ana Gazola e a Diretora do RH, Renata 

Campana.  

Com diretoria reunida, o professor Nogueira anunciou que um Surdo havia 

passado no vestibular para cursar Desenvolvimento de Sistemas Para Web, mas a 

faculdade não tinha intérprete de Libras.  

Por conta do estudante Surdo que havia passado no vestibular da São Lucas, 

o professor Nogueira me fez a proposta de que se atendesse o estudante Surdo 

como intérprete de Libras durante todo o curso, que era de três anos, seria ofertada 

para mim uma bolsa integral para cursar o mesmo curso. Aceitei na hora a proposta, 

pois vi ali uma oportunidade para melhorar de vida através de um curso superior. 

 Confesso que fiquei com muitos medos e incertezas. Pensei comigo: “será 

que eu vou conseguir essa tarefa tão árdua e difícil?”. Teria que ser estudante e 
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intérprete ao mesmo tempo. Era algo novo para mim e esse desafio me assustava 

vez que eu ainda não tinha segurança profissional para ser Tradutor Intérprete de 

Língua de Sinais. Tinha apenas um curso de introdução a Libras que fiz na Escola 

do Legislativo. 

Como não tinha experiência de Tradutor-intérprete de língua de sinais em 

sala de aula da educação básica e superior, propus á instituição que me deixassem 

fazer um curso de Libras mais aprofundado. Eles concordaram e passei a trabalhar 

pela manhã e a fazer um curso de Libras no período da tarde para poder atender o 

estudante Surdo.  

Na São Lucas, havia uma professora que ministrava a disciplina de Libras nas 

graduações, Professora Adelina Rabelo. Como ela tinha sido professora do meu 

primo na Escola 21 de Abril de Porto Velho e era coordenadora do Centro de Apoio 

as Pessoas Com Surdez (CAS) - uma secretaria vinculada a Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de Rondônia (SEDUC) - ela foi de extrema importância para 

que eu conquistasse uma vaga no CAS para realizar um curso mais aprofundado de 

Libras. Assim, o apoio da professora foi de extrema importância porque CAS era um 

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas 

Surdas. Os cursos eram ofertados somente para os profissionais do quadro efetivo 

do governo do Estado de Rondônia. Poucas vagas eram ofertadas à comunidade e 

familiares de surdos. Na época o CAS disponibilizava os seguintes cursos de 

Formação em Libras: Iniciação à Língua Brasileira de Sinais (Libras I), Libras 

Intermediário (Libras II), Prática de Libras, Libras Avançado, Voz-Libras, Curso de 

Formação de Instrutores para Surdos, Curso de Português como 2ª Língua para 

surdos. Todos esses cursos tinham objetivo de capacitar educadores, surdos e a 

comunidade. 

O meu primeiro professor de Libras no CAS foi o instrutor Surdo Francisco 

Adson. Com ele aprendi os fundamentos essenciais da língua. Com base nos seus 

métodos de ensino e aprendizagem minha sinalização melhorou bastante. Foram 

três meses de curso que me ajudaram muito na fluência da língua de sinais, Os 

conteúdos abordados no curso foram teoria e prática sobre: alfabeto manual, 

números, saudações, cumprimentos e boas maneiras, aspectos gramaticais da 

Língua brasileira de sinais, introdução à história e educação de surdos, verdades e 

mitos sobre a pessoa surda, modelos de ensino ao longo dos anos na educação de 
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surdos, uso livre da língua de sinais, oralismo puro, comunicação total e bilinguismo, 

aprendizado de sinais, ampliação do léxico da Libras.  

Após ter concluído o curso de Libras, iniciei meus estudos na graduação junto 

com o Thiago Ueti, o estudante Surdo que acompanhei dando suporte de 

acessibilidade em Libras na interpretação das aulas de formação em 

Desenvolvimento de Sistemas Para Web3. Durante três anos enfrentei a difícil 

missão de intérprete em sala de aula e ao mesmo tempo de estudante. Tarefa que 

não foi fácil, pois enquanto estava tentando entender o que os professores 

abordavam em suas aulas para repassar em Libras para o Thiago, os outros 

estudantes estavam passos à frente de nós na compreensão dos conteúdos. 

Primeiro eu interpretava e depois o ajudava a fazer as atividades. Só depois que 

todos haviam terminado as atividades é que eu conseguia concluir as minhas tarefas 

e entrega-las aos professores. 

Eu fazia traduções de disciplinas altamente específicas do curso. Eram 

termos técnicos que eu não conhecia. Interpretar e traduzir esses termos me 

deixava muito angustiado. Eu ficava muito triste quando eu não conseguia repassar 

para a língua sinais alguns termos. Não conseguia por falta de conhecimentos na 

área de tecnologia de web ou porque quanto não tinha conhecimento do léxico da 

língua de sinais.  

Essa falta de conhecimento me fazia passar horas na frente do computador 

pesquisando vocabulários, sinais, conceitos para melhorar o meu desempenho 

durante as interpretações. Com isso, eu acabava melhorando a minha formação 

como intérprete do que como analista de sistemas. Com isso cabei me tornando 

intérprete da língua de sinais e na carreira profissional de TILS. 

Durante todo o curso, precisei pesquisar sobre sinais e termos da área. Eu 

ainda não tinha conhecimento suficiente, mas a experiência e a oportunidade que a 

São Lucas me proporcionou acabou por me qualificar na prática para ser intérprete 

de língua de sinais.  

 
3 O Curso de Desenvolvimento de Sistemas Para Web habilita o estudante para atuar em instituições 

públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de computadores para internet. 
O profissional desta área em informática para internet desenvolve programas de computador 
seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de 
programação; utiliza ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções que 
auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing 
eletrônicos; e desenvolve e realiza a manutenção de sítios e portais na internet e intranet, ou seja, 
capacita o profissional como Web Desaine, Analista de Sistemas, Analista de Redes e 
Programador. 
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As disciplinas as quais tive que me aprofundar tanto em leituras como na 

busca por um léxico de sinais foram: Introdução à Informática, Português 

Instrumental, Inglês Instrumental, Ética Profissional e Cidadania, Sistemas 

Operacionais, Arquitetura de Computadores, Fundamentos do Desenvolvimento 

Web, Lógica de Programação, Técnicas de Programação, Estrutura de Dados, 

Análise de Sistemas, Orientação Para Prática Profissional e Pesquisa, Redes de 

Computadores, Programação Orientada a Objetos, Banco de Dados, Programação 

para Web, Interação Humano-Computador, Comércio Eletrônico e Marketing, 

Empreendedorismo, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, Segurança da 

Informação, Recursos Multimídia, Técnicas Avançadas em Programação Web, 

Projeto de Sistemas Web. 

As fontes de pesquisa que eu utilizava em busca de sinais foram o YouTube, 

e os sites do Instituto Palhoça, do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Quando não encontrava sinais referentes às disciplinas ou termos específicos 

dos conteúdos, eu e  Thiago inventávamos os sinais a que chamávamos de ‘Sinais 

Combinados’, que eram utilizados somente durante as aulas. Eram sinais provisórios 

que tinham o objetivo de fazer menos digitalização da língua portuguesa e sinalizar 

mais usando de iconografia da palavra com base no sentido semântico. Recriamos 

depois uns 15 sinais combinados durante os três anos em que passamos juntos na 

graduação. No período entre 2010 a 2013 trabalhava como agente de portaria pela 

manhã, tarde e noite. Mesmo assim estava em sala de aula com o Surdo Thiago 

fazendo a acessibilidade em Libras. Formamos e colamos grau juntos em 2013. 

Hoje, Thiago trabalha na área com Suporte Técnico e também é professor de Libras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

1.5 A profissionalização como intérprete educacional  

 

Com a conclusão da minha graduação em Sistemas para Internet e com os 

conhecimentos básicos que eu já possuía em Libras, surgiu uma pessoa 

maravilhosa em minha vida: a Professora Ariana Boaventura. Ela foi a primeira 

pessoa em Porto Velho da área de Libras que me deu oportunidade de trabalho na 

área.  

Em 2013, ela era Intérprete do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Zona Norte, na modalidade de Educação a 

Distância (EaD) no curso de Técnico em Sistemas Para Internet e me consultou para 

saber se tinha interesse em interpretar no IFRO.  

No início, fiquei meio receoso, pois ainda não tinha experiência em EaD, mas 

topei assim mesmo e marcamos um horário para fazer uma experiência piloto.  

Chegando ao IFRO, deparei-me com um cenário totalmente diferente daquele 

de sala de aula em que havia tido uma experiência com o Surdo Thiago na 

graduação da Faculdade São Lucas. No IFRO, as aulas aconteciam em um estúdio 

onde a gravação era transmitida em tempo real, ao vivo para os polos.  

Dentro do estúdio ficavam três câmeras, um cinegrafista, dois professores, 

um formador e auxiliares. O intérprete ficava na frente de uma câmera, interpretando 

as aulas que tinham a duração de 50 minutos. Durante minha interpretação da 

disciplina de Programação Orientada a Objetos, a professora Ariana observou que 

eu tinha potencial e me indicou para uma vaga de bolsista para substituí-la no curso 

de Informática Para Internet. Em meados de 2013 a 2014 fiquei na função como 

intérprete bolsista de ensino técnico. 

Tive também uma experiência bastante interessante na educação básica. Por 

período de dois anos, fui Professor Intérprete emergencial pela SEDUC na Escola 21 

de Abril. A Escola 21 de Abril foi criada pelo Decreto nº 589 em 29 de abril de 1970. 

Inicialmente a escola funcionava como Escola Reunida, em uma construção de 

madeira situada à Rua Elias Gorayeb no Bairro Liberdade. A escola tinha apenas 

duas salas de aula que funcionavam nos períodos matutino e vespertino. Somente 

em 1975 foi construído um pequeno prédio em alvenaria com seis salas de aulas 

passando a funcionar em quatro turnos: manhã, intermediário, tarde e noite. 

Com crescimento da demanda de estudantes para a escola 21 de abril, no 

ano de 1977 foi construído um novo prédio com 17 salas de aula na Avenida Dr. 
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Rafael Vaz e Silva no Bairro Liberdade. A escola passou a chamar “Escola Territorial 

de 1º Grau 21 de Abril” em homenagem a data de morte do grande mártir brasileiro, 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado no dia 

21 de Abril de 1792 e, em reconhecimento à importância que teve na construção da 

história do Brasil, recebeu várias homenagens em todo país. 

Na época, a escola foi entregue à comunidade pelo Secretário de Educação e 

Cultura, Professor Jersy Badocha, na gestão do Governador Humberto da Silva 

Guedes. A escola 21 de abril realizou marcos históricos importantes para história da 

educação de Porto Velho: foi a primeira escola pública do Estado de Rondônia a 

realizar gestão democrática com eleição da direção pelo voto direto da comunidade 

escolar. Foi também à primeira escola a fazer a inclusão de pessoas com deficiência 

de necessidades educativas especiais, na área da deficiência intelectual e auditiva. 

A Escola teve como primeira diretora a Professora Marlene Arcanjo. Desde os 

pioneiros, todos que dirigiram essa instituição de ensino desempenharam ótimo 

trabalho junto aos servidores, estudantes, grupo familiar e à sociedade. Atualmente 

a Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de Abril está localizada na Rua Dr. 

Rafael Vaz e Silva, no Bairro Liberdade, no município de Porto Velho. A escola é 

referência no atendimento educacional à comunidade surda de Porto Velho com o 

quantitativo de 42 estudantes surdos matriculados em salas especiais e inclusivas, 

nos períodos manhã, tarde e noite. A instituição conta com equipe composta por 

professores bilíngues e intérpretes para atender à necessidade escolar desse grupo 

linguístico diferenciado. 

No ano em que trabalhei na escola, foi possível observar como é diversificado 

o meio linguístico para intérprete no contexto educacional. A minha experiência 

permitiu perceber uma diferença no uso de níveis de linguagem com os surdos. Do 

5º ao 7º ano, eu buscava utilizar uma linguagem mais informal, pois quando 

sinalizava com mais formalidade eles não entendiam. Aos poucos, fui percebendo 

que teria que me adaptar os processos de comunicação para a educação escolar. 

Como os estudantes eram surdos adolescentes e jovens, estavam ainda em 

processo de transição. Por conta disso, era necessário utilizar de estratégias 

pedagógicas diferenciadas para interpretar alguns conceitos que exigiam a utilização 

de campos semânticos da Libras de forma mais descritiva.  

O campo semântico é o espaço à frente do corpo do sinalizador onde são 

organizados os sinais durante a narrativa em Libras. Os sinais não podem ser 
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colocados de qualquer forma nesse espaço de sinalização, nem podem todos ser 

sinalizados na frente do tronco da pessoa que sinaliza. Os sinais precisam ser 

distribuídos em vários pontos e de forma coerente. A coesão e a coerência textual 

em Libras dependem da correta distribuição dos sinais no espaço de sinalização, o 

intérprete precisa saber usar muito bem este espaço para não causar ambiguidades 

e incoerências na interpretação.  

Com os surdos do 8º e 9º ano, a interpretação era mais fluída: eu podia 

utilizar a linguagem tanto no formal quanto no informal que eles entendiam rápido. A 

dimensão social deles era outra: tinham contato com outros surdos mais velhos e as 

formas com que eles sinalizavam eram diferentes dos surdos do 5° ao 7° ano. Eu 

buscava utilizar todos os recursos disponíveis para fazer com que eles tivessem uma 

boa compreensão dos conteúdos que eram ensinados em sala de aula pelos 

professores. Às vezes, eu ia até a lousa para destacar uma palavra ou frase com 

vista a explicar os conceitos ou sentidos semânticos. Quando havia necessidade, eu 

ia também até à carteira do estudante de forma individual para auxilia-lo nas 

atividades de ensino e aprendizagem. Confesso que alguns professores não 

interagiam muito com os surdos, e, quase sempre, dirigiam a responsabilidade do 

desempenho dos estudantes surdos para mim. 

Ainda no ano de 2014, fui transferido pela Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC) para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Castelo 

Branco, situada na Avenida Farquar, nº 2739, Bairro Arigolândia. É uma escola 

referência na educação inclusiva para surdos com a presença de intérpretes de 

Libras no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. A escola oferta ensinos fundamental e 

médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e atende estudantes em salas 

regulares objetivando a sua inclusão social e educacional com o apoio e 

acompanhamento da família, garantindo acesso contínuo ao espaço comum da vida 

em sociedade, orientada para relações da diversidade humana. 

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Castelo 

Branco, trabalhei no ensino médio e na EJA por quatro anos. Durante esse período, 

tive contato com uma diversidade cultural diferenciada de surdos do Ensino Médio. 

Realizar os serviços de interpretação em tradução no ensino médio foi bastante 

difícil, principalmente nas disciplinas de Física e Química. Como não tinha 

conhecimento nessas disciplinas, os conteúdos eram difíceis de ser traduzidos aos 

surdos por ei não conhecer os sinais termos das áreas, ainda assim, eu procurava 
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levar os estudantes ao conhecimento básico dos conteúdos e eu tinha também 

aprender para traduzir aos estudantes surdos.  

Em 2014, no Brasil, os estudos sobre a língua de sinais e interpretação e 

tradução estavam em ascensão. Nesse período, iniciaram os debates sobre a 

cultura e identidade surda revelando novas formas de representações dos sujeitos 

surdos. As políticas públicas estavam começando a reconhecer que os surdos 

necessitavam de direitos diferenciados para o uso da língua de sinais. A partir das 

minhas primeiras experiências profissionais como tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), no contexto de Educação Especial, comecei a 

compreender que o campo era maior e mais complexo do que apenas assegurar 

acessibilidade dos conteúdos da educação escolar em língua de sinais aos surdos. 

Com isso, fui percebendo que precisava explorar mais a língua de sinais no contexto 

educacional. Aos poucos, fui sendo convidado a atuar em diversos contextos 

educacionais. 

Em contextos educacionais, tive uma amiga que tem um irmão Surdo e que 

faz parte da comunidade surda e que contribuiu muito com a minha formação 

profissional, minha amiga Neide Alexandre do Nascimento, que é professora e 

intérprete de Libras. Ela sempre me indicava para instituições de Educação Superior 

em Porto Velho.  

Uma das suas indicações foi para interpretar na Faculdade Integrada Aparício 

Carvalho (FIMCA). Nessa instituição, acompanhei uma acadêmica surda durante um 

semestre no curso de Gastronomia. A minha interação em sala de aula com a 

acadêmica era bem dinâmica e divertida. Aprendi muitos sinais novos com ela. Há 

pouco tempo, ela ingressou no curso de Pedagogia e hoje é Pedagoga. Em outros 

momentos, a professora Neide também me convidava durante as suas aulas para 

contar um pouco da minha história, experiências e contato com a comunidade surda. 

 Em outros contextos linguísticos, foi possível compartilhar meus 

conhecimentos com o irmão Surdo da professora Neide Alexandre, Ricardo do 

Nascimento, que é Surdo e professor de Libras. Nós três atuamos em parceria numa 

instituição chamada ‘Intercursos’ que formava bombeiros civis. Foram momentos 

valorosos para mim e para minha formação profissional, pois ali eu vi, na prática, 

como a língua de sinais se organizava com os falantes nativos. O intercâmbio 

cultural acontecia durante as vivências e as trocas de conhecimentos e isso me fez 

crescer muito na fluência visual e espacial da Libras. 
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Em contextos religiosos, também tive algumas oportunidades de observar os 

intérpretes em atuação, afinal os intérpretes religiosos sempre foram os mais 

fluentes em línguas e sinais e os que sempre foram mais bem aprovados nos 

Exames do Programa Nacional para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino 

da Língua Brasileira de Sinais (PROLIBRAS). Logo percebi que não era possível 

mais atuar apenas pelo saber que se construía na prática e que seria necessário 

ampliar meus conhecimentos de interpretação e tradução da língua de sinais. Por 

conta disso, acabei por dar mais um passo em busca de um Curso Superior de 

Formação Específica em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa. 

Com a realização do curso, fui adentrando no mundo da tradução e 

interpretação em língua de sinais e língua oral de modo mais estruturado e 

elaborado. Ainda que tenha chegado com uma bagagem significativa proveniente da 

prática e do contato com a comunidade surda, o que já não mais se restringia aos 

encontros em igrejas, praças, voluntariado, escolas entre outros. Aos poucos fui 

organizando formas sistematizadas de interpretação e tradução da língua de sinais 

com base nas minhas experiências profissionais.  

A formação em espaços formais, além de ampliar a reflexão a partir de uma 

postura investigativa que já vinha adotando, ressignificou minha trajetória 

profissional como intérprete. Os conhecimentos da prática passaram a fazer sentido 

e meus conhecimentos na área foram ampliando me levando a compreender a 

pessoa surda na perspectiva da diversidade cultural. Aos poucos a língua de sinais 

foi se desenvolvendo em mim e me potencializando diante das dificuldades 

linguísticas e me dando mais autonomia nos ambientes linguísticos em que eu 

precisava atuar como intérprete educador.  

As discussões, as reflexões, as inquietações, as trocas com colegas e 

professores surdos e ouvintes, bem como as demais experiências vividas nos 

espaços educacionais me ajudaram ampliar as minhas possibilidades de formação 

contínua.  

Nos espaços educacionais tive várias oportunidades de ler, conhecer, 

investigar e de estabelecer trocas de saberes e conhecimentos linguísticos com 

surdos e ouvintes. Com isso construí meus saberes em parcerias com outros 

sujeitos que me levaram à compreensão de que a língua de sinais possui outros 

saberes que ainda precisam ser explorados.  
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Em busca de melhorar o meu conhecimento, tive outra oportunidade de fazer 

um curso de pós-graduação Lato Sensu de “Docência em Libras” que me levou a 

realizar o primeiro mergulho acadêmico em busca de conhecimento sobre o papel do 

Intérprete Educacional em sala de aula. Com realização do curso de docência em 

Libras realizei diversas reflexões pedagógicas relacionadas à importância do 

intérprete educador nos processos de ensino e aprendizagem na Educação 

Superior. No curso busquei analisar numa perspectiva crítica, como se constitui a 

identidade cultural do(a) Tradutor(a) e Intérprete Educacional de Libras.  

A realização desse estudo me levou a compreender que havia necessidade 

de transposição didática de conceitos educacionais da língua portuguesa para a 

língua de sinais. Esse foi um problema emergente que se tornou necessário para 

mim, como intérpretes das línguas de sinais em contextos educacionais. Logo 

identifiquei que o intérprete da língua de sinais precisa ter um perfil educador em 

contextos educacionais para que sejam asseguradas aprendizagens significativas 

aos sujeitos surdos.  

A profissão de Tradutor Intérprete de Língua de Sinais (TILS) foi reconhecida 

pela Lei nº 12.319, de 1 de setembro de 2010, sendo considerada uma conquista da 

comunidade surda. Estudos da contemporaneidade demonstram que existe 

escassez de intérpretes com perfil educador nos espaços educacionais da educação 

básica e da Educação Superior. O que existe de fato são apenas intérpretes que se 

limitam a traduzir do português para língua de sinais, o que os professores estão 

falando em sala de aula. Nesse sentido, a maioria dos intérpretes não possui um 

perfil educador para realizar uma tradução cultural para língua de sinais, dos 

processos de ensino e aprendizagem das línguas orais utilizadas nos espaços 

educativos. Dessa forma, reconhecemos que o trabalho do intérprete não pode ser 

visto apenas como um trabalho linguístico. T orna-se necessário que o intérprete 

tenha uma formação pedagógica que o permita considerar a esfera cultural e social 

dos processos de ensino e aprendizagem anunciado, para que haja uma 

transposição didática dos conteúdos para as línguas de sinais.  

Ao longo dessa caminhada, foi possível perceber que a inclusão educacional 

da pessoa surda é algo mascarado. Isso porque, acredito, para que haja 

emancipação na educação dos surdos é necessário que ocorra uma inclusão 

educacional plena e efetiva, tanto por parte do sistema educacional, como também 

pelos profissionais envolvidos. Os ambientes educacionais se configuram como um 
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espaço de discussão e aprendizado acerca da dimensão social e linguística, o que, 

para mim, representara um divisor de águas para os intérpretes que atuam com 

contextos educacionais.  

No final do ano de 2014 prestei concurso para Tradutor Intérprete de Libras e 

fui aprovado em primeiro lugar para o Município de Guajará-Mirim, mas, por decisão 

da Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da UNIR, fui lotado no Campus de Porto 

Velho.  

Como intérprete e tradutor da Libras na Educação Superior na UNIR a minha 

carreira profissional foi ganhando ascensão e importância para comunidade surda 

de Porto velho. As experiências vivenciadas como tradutor e intérprete de Libras no 

âmbito da Educação Superior contribuíram bastante para minha consolidação 

profissional.  

Uma das minhas primeiras experiências como intérprete da língua de sinais 

na UNIR ocorreu no Departamento de Línguas Vernáculas (DLV), sob a chefia da 

Professora Marília Pimentel Cotinguiba, vinculado ao Núcleo de Ciências Humanas 

(NCH) sob a Direção Professor Júlio Rocha. Lotado no DLV, fui designado para 

atuar como tradutor e intérprete de Libras no curso de Licenciatura em Geografia 

acompanhando acadêmica surda, Ana Paula, durante oito meses.  

Na época a universidade tinha poucos intérpretes e fui designado pela chefia 

do DLV para fazer o acompanhamento da aluna do curso de geografia. 

Posteriormente outro estudante Surdo, Osvaldo Junior, foi aprovado no curso de 

Licenciatura em Educação Física e o DLV me designou também para interpretar e 

traduzir para ele. Durante o primeiro período do curso o estudante teve muita 

dificuldade para compreender os conteúdos das disciplinas de anatomia, fisiologia e 

bioquímica. Essas disciplinas não tinham ainda sinais termos dos conteúdos. Tinha 

que interpretar as aulas apenas digitalizando as palavras em língua portuguesa o 

que tornava difícil a sua compreensão.  

Em 2015 outra experiência bastante desafiadora foi no Mestrado Acadêmico 

em Letras para acompanhar a professora, Indira Simionatto Stedile Assis Moura, 

professora do Departamento de Libras da UNIR, que ingressou no Mestrado em 

Letras em 2015, tornando-se a primeira surda a adentrar no Mestrado do Estado de 

Rondônia. Para acompanha-la como intérprete e tradutor no Mestrado em Letras, 

foram muitas preocupações, pois ainda havia uma incógnita sobre o atendimento 

com intérprete para ela porque a universidade carecia de profissionais na área. Mas 
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a chefe do DLV, para resolver a situação, propôs que eu me matriculasse como 

aluno especial no Mestrado em Letras para atender à professora. Gostei da proposta 

e acabei me matriculando como aluno especial em duas disciplinas: Pluralidade 

Cultural, com a Professora Dra. Nair Gurgel do Amaral e Filologia Política com o 

Prof. Dr. Júlio Rocha. As disciplinas foram de grande importância, pois foi através 

delas em que me despertei para cursar o Mestrado em Letras. Nessas disciplinas, 

simultaneamente, eu interpretava para ela e estudava. Com isso passei a atender 

somente ao mestrado e, quando havia necessidade, eu atendia os estudantes da 

graduação. Acompanhei a professora Indira durante todos os semestres e nas 

orientações com seu orientador.  

Em outubro de 2016, foi criado Departamento de Libras (DLIBRAS), vinculado 

ao NCH, e todos os profissionais da área das libras foram lotados no Dlibras, onde 

estou atualmente como intérprete do curso de Licenciatura em Letras Libras.  

Em 2017, prestei processo seletivo para o Mestrado em Letras e passei a 

fazer o curso e acompanhar como intérprete três professores surdos, com a 

tradução e interpretação de Libras e língua portuguesa. Como o ingresso no 

mestrado, foi possível ampliar as possibilidades de saberes e construção dos novos 

conhecimentos na formação da minha identidade como intérprete educador.  

No contexto do Mestrado Acadêmico em Letras, com as minhas práticas de 

pesquisas e reflexões cientificas, foi possível potencializar ainda mais a minha 

formação profissional. Aos poucos, fui compreendendo melhor o meu papel como 

intérprete educador no contexto da Educação Superior. Com as experiências 

vivenciadas e compartilhadas com surdos, professores e intérpretes de Libras em 

diferentes níveis, a minha compreensão sobre o papel do intérprete educador foi 

amadurecendo. A reflexão sobre a trajetória formativa do tradutor e intérprete de 

Libras passou a ser um campo fértil de pesquisa para mim e meu orientador, João 

Carlos Gomes, que sempre buscou alimentar esse campo epistemológico nas 

minhas orientações. A formação do profissional e constituição de identidade cultural 

do intérprete educador no contexto dos estudos da diversidade cultural se tornou o 

foco de interesse principal dos meus estudos para a construção da minha 

Dissertação no Mestrado Acadêmico em Letras na Universidade Federal de 

Rondônia. 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO II - MÉTODO DA PESQUISA 
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2.1 Sobre o método de pesquisa  

  

Nesta seção, apresentaremos os pressupostos teóricos que ancoram a 

construção do método da pesquisa dos estudos pós-críticos voltados à identificação 

do papel do intérprete educador no contexto da Educação Superior na Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR).  

Os pressupostos apresentados demonstram o caminho metodológico que 

sustenta o nosso olhar pesquisador voltado para os estudos de diversidade cultural 

na perspectiva dos estudos surdos pós-críticos para construção de uma etnografia si 

mesmo.  

Os pressupostos dos Estudos Surdos Pós-críticos e da etnografia de si 

mesmo contribuíram com a fundamentação de uma metodologia que possibilitou 

rupturas com padrões de pesquisa acadêmicas tradicionais. A nossa opção se trata 

de uma nova forma fazer científico que permite a construção dos procedimentos a 

partir de pressupostos teóricos relacionados à etnografia de si mesmo a partir de 

narrativas autobiográficas da própria história profissional do pesquisador.  

Esses pressupostos nos possibilitaram construir caminhos que revelassem a 

singularidade das experiências deste pesquisador na construção dos resultados da 

pesquisa. Isso possibilitou a construção de um método de pesquisa que permitiu ao 

pesquisador se posicionar como sujeito da própria pesquisa. Esse tipo de pesquisa 

contribuiu também para ampliarmos nossos modos de construir e desconstruindo a 

nossa capacidade de inventar e reinventar os caminhos da pesquisa suportados em 

pressupostos dos estudos surdos para diversidade cultural (PARAÍSO, 2014). 
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2.2 Os estudos pós-críticos da etnografia de si mesmo 

 

As teorias que conhecemos sob os rótulos de pós-estruturalismo e de pós-

modernismo influenciaram profundamente, como sabemos, as teorizações e as 

pesquisas em diversos campos das ciências sociais e humanas nos últimos anos.  

Essa influência tem sido igualmente considerável na pesquisa em educação. 

Os efeitos combinados dessas correntes, sintetizados talvez na chamada "virada 

linguística", expressam-se naquilo que se convencionou chamar de "teorias pós-

críticas em educação". Em seu conjunto, essas teorias utilizam uma série de 

ferramentas conceituais, de operações analíticas e de processos investigativos que 

as destacam tanto nas teorias tradicionais como nas teorias críticas que as 

precederam. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, buscaram-se os pressupostos das 

etnografias pós-moderna com base em narrativas autobiográficas que revelam a 

etnografia do próprio pesquisador.  

Com base nos pressupostos de Nóvoa e Finger (2010) Josso (2010) e Nóvoa 

(2010), as pesquisas autobiográficas são realizadas a partir de narrativas 

etnográficas que contribuem para o estudo da forma como os seres humanos 

experimentam e vivem suas próprias experiências profissionais.  

Trata-se de um meio de realizar uma pesquisa por meio das próprias histórias 

de vida. É uma modalidade etnográfica em que o próprio pesquisador reflete sobre 

seu conhecimento e sobre os processos de ensino e aprendizagem, revelando como 

estão organizados os seus conhecimentos e como ele se transformou a partir da sua 

própria reflexão das experiências práticas.  

Desse modo, a história pessoal de um profissional pode revelar a etnografia 

de si mesmo por meio de narrativas etnográficas que demonstram suas experiências 

profissionais, revelando novas dimensões e conhecimentos que colocam o 

pesquisador na posição de protagonista da sua própria pesquisa. 

Nesse contexto, Silva (1993) nos mostra que as pesquisas pós-críticas 

explicitam aquilo que não constitui objeto de seus interesses: não gostam de 

explicações universais, nem de totalidades, nem de completudes ou plenitudes. Em 

vez disso, optam, claramente, por explicações e narrativas parciais, pelo local e pelo 

particular.  
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Nesse mesmo rumo, Corazza (2002) afirma que não devemos nos preocupar 

com comprovações daquilo que já foi sistematizado na educação, nem com 

"revelações" ou "descobertas". Prefere a invenção, a criação, o artefato, a produção. 

Assim, Silva (1999) demonstra que não podemos acreditar nas supostas autonomias 

do sujeito ou da subjetividade, à qual, nós, da educação, não cansávamos de nos 

apegar. O autor considera o sujeito um efeito da linguagem, dos textos, do discurso, 

da história, dos processos de subjetivação. 

Nesses pressupostos, podemos reconhecer que desde 1970, em decorrência 

das incertezas e das frustrações dos períodos que sucederam a expansão da 

industrialização, como a emergência dos conflitos de classes, a segunda guerra 

mundial e a guerra fria, os Estudos Culturais têm disseminado rapidamente suas 

premissas sobre a necessidade de questionamento do status da cultura nacional em 

prol do reconhecimento das culturas como expressão dos modos de vida dos grupos 

sociais. 

Mattelart e Neveu (2004) comentam que essas temáticas surgem nas 

pesquisas acadêmicas vinculadas a teores políticos da esquerda britânica. Os 

trabalhos se estendem gradualmente a componentes culturais ligados a “gênero”, 

“etnicidade”, ao conjunto das práticas de consumo e acabam atingindo um alcance 

planetário. Desse modo, os Estudos pós-críticos vêm multiplicando não só as 

abordagens temáticas, mas também as formas de compreender a complexidade das 

relações culturais nos seus respectivos contextos a fim de inserir nesses estudos 

propostas de intervenção política desestabilizando a visão de universalização do 

conceito de cultura. 

Nos campos dos Estudos Culturais, existe uma “flexibilização” nas fronteiras 

existentes entre a História, a Sociologia, a Literatura e outras áreas de 

conhecimento, como afirmam Marttelart e Neveu (2004, p. 15): 

 
Trata-se de considerar a cultura em sentido amplo, antropológico, de passar 
de uma reflexão centrada sobre o vínculo cultura – nação para uma 
abordagem da cultura dos grupos sociais. Mesmo que ela permaneça fixada 
sob uma dimensão política, a questão central é compreender em que a 
cultura de um grupo, e inicialmente a das classes populares, funciona como 
contestação da ordem social ou, contrariamente, como modo de adesão às 
relações de poder. 
 

A partir desses pressupostos, os estudos pós-críticos em educação, em 

consonância com os estudos culturais, buscam as premissas inovadoras que 
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contribuem para os estudos e pesquisas envolvendo grupos sociais, questões de 

gênero e problematizações que rejeitam as generalizações e valorizam a etnicidade. 

 Os estudos pós-críticos, aliados aos estudos culturais, ampliam as 

possibilidades de construção temática em um ambiente interdisciplinar, dialogando 

com a Antropologia, a História, a Literatura, a Linguística e outras ciências, 

permitindo a construção de análises descritivas dos campos dos estudos culturais.  

Nessa perspectiva, consideramos que as teorias pós-críticas contribuem para 

inovação dos estudos que buscam descrever de uma forma autêntica a criação dos 

seus objetos de pesquisa. Ao se investigar a relação entre o referencial teórico na 

prática da abordagem temática, na produção de dados ou mesmo na coleta e suas 

análises, essas teorias mantêm algumas de suas proposições e que são de fácil 

percepção em comparação a outras pesquisas, dando lugar privilegiado não mais à 

observação do objeto como algo acabado, pronto, mas criando o objeto pela ação 

própria de duvidar do que já foi dito. 

 
Como consequência de pensar e fazer pesquisas organizadas a partir do 
referencial pós-crítico, os/as autores/as rechaçam o caráter normativo dos 
métodos de pesquisa. Ao relativizá-los a partir do problema da pesquisa e 
da orientação teórica, criam-se novas metodologias ou métodos de geração 
de dados. Esse processo traz consigo a reincorporação da criatividade 
como elemento-chave da pesquisa qualitativa, mas, apesar de inovadora, a 
desconstrução das normas metodológicas está acompanhada de desafios. 
O primeiro deles é como descrever tais práticas metodológicas, quando 
conceitos bem estabelecidos já não retratam o ocorrido na pesquisa 
(GASTALDO, 2014, p. 11).  
 

Dessa forma, essas linhas e esses traçados problematizam, de diferentes 

modos, os conhecimentos curriculares "legítimos". Silva (2001) corrobora nesse 

sentido ao afirmar que os estudos questionam os motivos que nos levam a 

considerar certos tipos de conhecimento mais desejáveis que outros, certos tipos de 

sujeitos melhores do que outros e alguns valores e saberes preferíveis a outros. 

 Seguindo e estendendo essa linha de investigação de diferentes textos e 

materiais que nos educam de diferentes modos, problematiza-se a ambição da 

interdisciplinaridade que se propõe a solucionar o problema da 

compartimentalização do saber, e se discute as possíveis possibilidades dos 

saberes que nos rodeiam. 
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2.3 Objetivos gerais  

 

Temos objetivos gerais para essas pesquisas analisar numa perspectiva pós-

crítica, as diferentes experiências do Intérprete educacional de Libras nos processos 

de ensino e aprendizagem dos acadêmicos surdos da UNIR. 

 

2.3.1 Específicos 

 

Como objetivos específicos temos os seguintes:  

a) Reconhecer as experiências práticas dos intérpretes de Libras em sala de 

aula; 

b) Identificar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes surdos do 

curso de Letras Libras; 

c) Registrar o que os intérpretes priorizam na tradução dos conteúdos em sala 

de aula; 

d) Conhecer as estratégias utilizadas pelo intérprete educador nos processos 

de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

O propósito com isso é reconhecer as experiências práticas dos intérpretes de 

Libras em sala de aula, Identificando as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes surdos do curso de graduação e Pós-graduação onde eles estiverem 

inseridos, registrando o que os intérpretes priorizam na tradução dos conteúdos em 

sala de aula, e conhecendo as estratégias utilizadas pelo intérprete educador nos 

processos de ensino e aprendizagem da Educação Superior. 
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2.4 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa se trata de uma etnografia de si mesmo, que apresenta a 

percepção de um Intérprete de Libras sobre suas próprias experiências durante sua 

atuação na graduação e na pós-graduação (Mestrado em Letras) da UNIR.  

É uma modalidade de pesquisa etnográfica pós-crítica que busca refletir uma 

história de vida compartilhada e produzida com ouvintes e as comunidades surdas 

de Porto Velho - RO. É uma proposta que se caracterizada através de 

procedimentos etnográficos e por meio de textos literários.  

Inicialmente faz-se necessário estabelecer um esboço do lugar em que o 

olhar do pesquisador se posiciona para desnaturalizar as compreensões e focalizá-

las a partir de uma perspectiva profundamente pessoal e subjetiva.  

É por meio dessas experiências que movimentamos nosso olhar ao longo de 

todo o percurso da pesquisa, adotando o lugar do intérprete em suas observações 

durante as aulas entre surdos e ouvintes, da sua narrativa e de sua visão 

questionadora sobre a atuação do intérprete de Libras educacional.  

 
Do seu ponto de vista tende a problematizar as condições do trabalho 
etnográfico, querendo representar de modo convincente as particularidades 
dos seus objetos de estudo. Perturbando o equilíbrio ‘natural’ entre 
subjetividade e objetividade, deseja mostrar o sentido do trabalho de 
campo, dos macroprocessos da vida cotidiana, da assimetria política e 
econômica do encontro etnográfico, da tradução através dos confins 
linguísticos e culturais (MALIGHETTI, 1996, p. 79). 
 

A narrativa etnográfica nos permite revelações da identidade do intérprete 

educacional, que se propõe a realizar reflexões acerca de sua própria história de 

vida profissional, apontando para necessidade da compreensão das experiências de 

ser intérprete de Libras e viver em ambientes educacionais diversificados de ensino 

e aprendizado e dos sujeitos surdos.  

Poder contribuir nesse sentido e diante da complexidade que é a de ser 

mediador nesse processo inclusivo dos surdos na Educação Superior, por meio de 

narrativas da “etnografia de si mesmo” propondo revelar as diversas experiências e 

mediações pedagógicas para construção dos conhecimentos e saberes relacionados 

à educação dos surdos da Universidade Federal de Rondônia. 
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2.5 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos desta 

pesquisa estão sustentados nos pressupostos das pesquisas pós-críticas.  

Segundo Paraíso (2014), essa modalidade de pesquisa permite construirmos 

os próprios caminhos sustentados em pressupostos teóricos. Nesse sentido, 

buscamos sustentação nos pressupostos teóricos dos estudos surdos e dos estudos 

sobre o intérprete educacional, partindo da ideia que podemos construir os próprios 

pressupostos de pesquisa.  

Com essa abordagem tornou-se possível criarmos os procedimentos 

metodológicos quanto às escolhas das premissas que permitiram produzirmos os 

dados e analisarmos os resultados com base na etnografia pós-moderna, refletindo 

sobre minhas próprias experiências como intérprete educador da UNIR. 

Para isso, foi necessário criar na pesquisa um espaço que permitisse que eu 

me colocasse como sujeito de minha própria pesquisa sem a necessidade de me 

colocar na condição de objeto como exigem as pesquisas tradicionais. Dessa forma, 

foi possível que me tornasse fonte de conhecimento da minha própria história. 

Paraíso (2014) corrobora nesse sentido, ao assegurar que uma pesquisa na 

modalidade pós-crítica pode orientar o nosso modo de navegar e pesquisar, cuja 

tarefa principal consiste em inventar e ressignificar as questões propostas nesta 

pesquisa.  

O desenvolvimento da pesquisa se deu em cinco momentos distintos, sendo o 

primeiro compreendido como uma etnografia de si mesmo do autor da pesquisa. No 

segundo momento, sobre a metodologia de pesquisa. No terceiro abordamos sobre 

os estudos surdos, cultura e identidade surda, cultura visual e pedagogia surda, para 

compreendermos quem são esses sujeitos e como eles veem o mundo sabendo que 

mesmo sendo minoria linguística têm uma identidade, uma língua e uma cultura, e 

suas experiências de vida, e que isso se manifesta através de sua cultura, incluindo 

crenças, atitudes, histórias, normas, valores, tradições literárias e arte compartilhadas 

por pessoas Surdas e ouvintes. No quarto momento é realizado um panorama atual 

sobre as diversas concepções do intérprete educacional de Libras. No quinto 

momento são apresentados os resultados da pesquisa. 
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2.6 Os sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos desta pesquisa se deram a partir de uma etnográfica de si mesmo 

através de minhas experiências como Tradutor Intérprete de Libras na UNIR nos 

cursos de graduação e pós-graduação em que atuei como TILS. 

Vale ressaltar que as perspectivas atuais da pesquisa etnográfica na área 

educacional direcionada a esse tema dão relevância aos estudos sobre o cotidiano 

dos ambientes de ensino e aprendizagem. Pode-se observar que para a realização 

desta pesquisa do tipo etnográfica é conveniente o uso de uma conversão do olhar, 

em que tudo passa a ser visto como se nunca tivesse sido visto antes, pois isso 

permite o distanciamento entre o pesquisador e o campo, mediante a diversidade de 

sujeitos, variedade de fontes de dados e diferentes perspectivas de interpretação 

dos dados.  

Dessa forma, pretendemos descrever e analisar os fundamentos e as 

perspectivas atuais do intérprete educacional numa perspectiva etnográfica, dando 

relevância aos estudos sobre o cotidiano de atuação desses profissionais.  

O desenvolvimento dessa temática através do conhecimento acadêmico 

transcende o âmbito acadêmico e se amplia ao contexto social e de políticas 

educacionais para a educação de surdos. 
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2.7 Produção dos dados 

 

Os dados da pesquisa foram produzidos no contexto das teorias pós-críticas, 

a partir da localização do nosso lugar como pesquisador na seleção, coleta, 

produção e interpretação dos resultados.  

Para a produção dos dados, houve a seleção de textos de Tuner (2001), 

Napier (2002), Pagura (2003), Sander (2003), Sobral (2005), Albres (2006), Lacerda 

(2007), Lodi (2007), Gurgel (2009), Santos (2017), estabelecendo diálogo com 

teorias dos estudos surdos relacionados às nossas experiências como intérprete e 

tradutor da Libras. Essa ligação nos permitiu construir uma visão histórica da 

formação e atuação dos intérpretes educacionais de línguas de sinais. 

Dessa forma, reconhecemos que a necessidade do Intérprete educacional 

neste estudo é relevante pelo fato de ser ele quem exerce a função de mediador do 

conhecimento educacional. Como ele está inserido culturalmente nos contextos 

educacionais diversificados e faz parte da história social das comunidades surdas, 

torna-se também um ser político.  

Por conta disso, enfatizamos que na produção dos dados realizamos uma 

abordagem em que a figura do intérprete produz uma narrativa que exprime os 

sentidos do seu ofício revelando às experiências que afirmam a necessidade de uma 

formação especifica para a profissão de Tradutor Intérprete de Língua de Sinais 

(TILS).  

Aproximar essas experiências nos permitiu identificar as relações de poder 

para a consolidação das línguas de sinais e também reconhecer que existe uma 

necessidade emergente de um intérprete educador mais preparado para interagir 

nos ambientes acadêmicos de forma a compreender como se dá os processos de 

ensino e aprendizagem dos sujeitos surdos observando que esses sujeitos possuem 

uma cultura e uma identidade.  

Como referências epistemológicas, seguimos os estudos de pesquisas que 

abordam o ato interpretativo e têm como objetivo conhecer melhor a atuação do 

intérprete educacional de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e como tem se dado 

a sua formação durante todo o seu percurso histórico até os dias atuais, sabendo-se 

que atua na modalidade simultânea dentro de sala de aula na graduação, e nas pós-

graduações, nos contextos acadêmicos. A reflexão sobre esta prática se baseia em 

autores que se fundamentam em conceitos bakhtinianos. 
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Dessa forma, os pressupostos apresentados se tornaram a base para 

tratarmos das análises da tradução, criando pontes de reflexão sobre o trabalho do 

tradutor intérprete educacional de LIBRAS. É na complexidade dos estudos culturais 

pós-críticos que revelamos o nosso olhar para que o método nos leve a resultados 

advindos da produção e análises dos dados como forma de assegurar um retorno 

social e político às comunidades surdas.  

Por outro lado, é também uma oportunidade de demonstrar para a academia 

possibilidades de avanços em reflexões sobre nossas práticas como intérprete 

educacional e as teóricas metodológicas em retribuição ao conhecimento que 

colhemos em pesquisas e estudos realizados por outros investigadores que trilharam 

os caminhos das metodologias pós-críticas e muito nos inspiram nessa descoberta 

de nos apoiarmos em estratégias da etnografia e como sugerem Damico e Klein 

(2014, p. 70): 

 
a) Considerar a presença do narrador (eu) na história com base na 
autoreflexividade. Autorrefletir sobre o relacionamento entre o pesquisador e 
o que está sendo pesquisado, dando ênfase aos nossos sentimentos, 
incômodos e prazeres ao longo da investigação. Aí estão incluídos os 
questionamentos e as dúvidas sobre a escolha do lócus de pesquisa, os 
métodos de investigação, as estratégias textuais e as reivindicações de 
autoridade; 
 
b) Produzir evocação em vez de descrição; aqui se trata de voluntariamente 
utilizar as recordações de elementos da própria memória em vez de tentar 
convencer o leitor da verdade dos relatos, apelando para formas textuais em 
que a autoridade acadêmica se torne o critério de fidedignidade do texto, os 
etnógrafos pós-modernos tentam promover uma compreensão mediante 
reconhecimento, identificação, experiências pessoais, emoções, 
discernimento e formas de comunicação que comprometam o/a leitor/a com 
planos outros que unicamente o racional. 
 
c) Utilizar interrupções feitas por artefatos culturais; incluir textos culturais, 
tais como documentos oficiais, manuais, campanhas, mensagens nos 
panfletos de divulgação das ações do Estado, outdoors, cartazes de filmes, 
por exemplo. Essas mensagens tanto pontuam o texto quanto aparecem na 
forma de fotografias/figuras na etnografia. 

 

A partir desses pressupostos teóricos dos estudos pós-críticos, construímos a 

proposta de produzir os dados da pesquisa baseando-nos em textos etnográficos 

que nos permitem utilizar narrativas literárias construídas desde a primeira seção, 

em que os elementos vividos pelo pesquisador assumem um caráter evocatório, sem 

a pretensão de impor veracidade sobre os fatos.  
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Também alimentamos o estudo e pesquisa com obras de arte que 

representam a interpretação dos surdos acerca dos artefatos culturais que compõem 

a história e cultura do Povo Surdo na formação da sociedade internacional. 

Na premissa de que o pesquisador é um observador, sendo o (eu), que 

desenvolve essa reflexividade a partir do que é pesquisado e observado, 

escolhemos empregar nosso olhar através da lente do outro. Dessa maneira, dizer-

se outro requer o outro lado, pois não há o eu sem o outro (ROCHA, 2012, p. 122). 

Da mesma forma, não há o eu que observa sem o outro que é observado. O 

processo de investigação, como toda ação humana, traz, subentendidos, múltiplos 

pressupostos – sentidos que, tomados como pontos de partida, tendem a 

permanecer inquestionados.  

Por um lado, os pressupostos se apresentam como a própria condição de 

possibilidade da ação, prática ou teórica; por outro, todavia, toda reflexão 

permanece superficial se não se estabelece, igualmente, como crítica de suas 

próprias bases de sustentação. Assim, tendo como preocupação central a discussão 

dos pressupostos que sustentam a ação investigativa, nos centramos principal neste 

trabalho é interrogar o significado de um dos elementos do processo de investigação 

na pesquisa do intérprete educacional: o objeto de conhecimento, procurando 

desvelar seus pressupostos e submetendo-os à crítica.  

Em termos não tão imediatos, o norteamento mais amplo deste trabalho é 

manter vivas, no seio da discussão e prática da pesquisa do intérprete educacional, 

questões que envolvem conceitos, argumentos e ideias que não foram e não são 

elaborados na reflexão pedagógica e educacional, mas que contribuem no sentido 

de fornecer elementos para uma compreensão crítica do ato de produção do 

conhecimento na educação de surdos.  

Nossa observação não descobre algo pré-existente ou instituído; nossa 

observação parte da construção do objeto como forma de questionar o instituído e o 

silenciado. Então, ao mesmo tempo em que somos o eu também assumo a 

possibilidade de ser o outro ou estar em um lugar entre o eu e do outro dentro da 

dinâmica relação entre sujeitos. 

 
Existem sujeitos situados em sua cultura de forma dinâmica, realizando 
escolhas e emitindo conclusões que também dizem respeito à presença 
desse sujeito estranho que adentra o seu espaço de interação social. Assim 
o informante é um interpretante tanto de sua cultura como daquela que o 
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antropólogo carrega consigo. Da qual jamais pode se desprender 
(SILVEIRA, 2007, p. 14). 

 

Com base nos pressupostos de uma etnografia pós-moderna, cujo suporte 

será os estudos literários, elegemos as teorias dos estudos surdos para nos guiarem 

ao longo desta pesquisa. Os pressupostos e premissas produzidos pelos autores 

surdos assumirão o corpus da pesquisa sob o olhar deste pesquisador. 

Nesses estudos e pesquisas são definidos como se constrói as relações de 

alteridade que contribuem para a produção dos dados investigativos.  

Essa hermenêutica de produção de dados nos permite construir uma 

interpretação dos olhares construídos acerca do intérprete educacional, 

convencionado pelos moldes inclusivos de um sistema educacional. Sabemos que 

“todas as esferas educacionais da atividade humana, por mais variadas que sejam, 

estão sempre relacionadas com a utilização da língua que se efetuam em forma de 

enunciados (orais, escritos, sinalizados etc..), concretos e únicos, que emanam dos 

integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 2010, p. 279), 

conferindo a enunciação/linguagem/língua papel fundamental na apropriação e 

construção de conhecimento e conceitos, que em dados momentos exigem esforços 

que vão muito mais além do que somente o fato de saber sinalizar para o intérprete, 

e que muitas vezes não há respostas, posto que, na modernidade, os surdos 

desconfiaram e agora pelo fato de terem mais acesso à informação através da 

globalização e a Educação Superior, surgem os questionamentos sobre a formação 

e atuação deste profissional e sobre como terão atendimento de maneira plena e 

efetiva nos cursos de graduação e pós-graduação das IES. 
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2.8 Análise dos dados 

  

Para análise e interpretação dos dados produzidos recorremos aos 

pressupostos teóricos dos estudos de Pagura (2003), Lacerda (2007), Lodi (2007), 

Gurgel (2009) e Santos (2017), que nos revelam uma discussão sobre as 

necessidades formativas de intérpretes, constitui questão antiga e recorrente. Na 

atualidade, observa-se embate entre instâncias educacionais de ensino federais, 

estaduais e municipais em relação à responsabilidade e autonomia diante da tarefa 

de formar intérpretes educacionais que atuam no campo educacional. Contudo, há 

consenso em considerar que se necessita de intérpretes melhores e preparados 

para atenderem e formar melhor seus estudantes. 

Essa temática de formação desses profissionais ganha contornos ainda mais 

complexos quando se pensa em formar intérpretes para atender às necessidades da 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva bilíngue. Essa tem sido 

uma área historicamente desguarnecida e as reiteradas proclamações, nos 

documentos oficiais e boa parte da literatura, referentes às virtudes da educação 

inclusiva de nada servem, se os intérpretes e demais profissionais da educação não 

estiverem preparados para atuar com estudantes com demandas tão específicas em 

frente aos processos educativos. 

Com base nos pressupostos apresentados, consideramos para análise que a 

formação de intérpretes é a possibilidade de transformação da educação de surdos, 

levando em consideração as posturas éticas e políticas explícitas e implícitas nos 

seus processos de interação social em que o TILS é um profissional fundamental 

para mediar o acesso aos conhecimentos para estudantes surdos, conforme prevê o 

Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro 2005 (BRASIL, 2005). Nesta direção, torna-se 

fácil compreender a demanda crescente por este profissional, já que muitos surdos 

ingressam a cada ano nas IES, além daqueles que estavam fora dela por não terem 

como avançar em seus estudos e conhecimentos em um projeto educacional 

monolíngue. Eles se encaminham para o espaço acadêmico em busca de 

conhecimento sentindo-se acolhidos pela presença do intérprete educacional. 

Podemos analisar também que o Decreto 5.626 prevê, entre outras ações, um 

exame nacional – o Prolibras - que visa certificar tradutores-intérpretes de Libras. 

Esse exame se propõe a avaliar a proficiência em Libras e a capacidade de verter 

enunciados desta língua para o Português e vice-versa. Contudo, a competência em 
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língua portuguesa não é avaliada de maneira específica e o foco do exame está na 

fluência em Libras. Uma vez certificada, a pessoa pode atuar como TILS em 

qualquer área e, tendo formação em nível superior, poderá exercer sua função em 

todos os níveis de ensino e, com formação em nível médio, atuará 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, acadêmicos etc.).  

A criação do exame nacional, previsto para vigorar até que ocorra formação 

específica para os profissionais TILS em nível superior, é um modo de reconhecer 

aqueles que já atuavam nessa função, além de rapidamente certificar profissionais 

para oferecer ao mercado, que, com a vigência do próprio Decreto, demandava com 

urgência TILS para atuarem n em nível superior nas IES. Verifica-se que as 

discussões referentes ao papel e à atuação dos intérpretes no espaço educacional 

ainda são bastante incipientes.  

Para Lacerda (2007) e Gurgel (2009) pouco se conhece sobre os 

desdobramentos daquilo que é feito em sala de aula na perspectiva da educação 

inclusiva bilíngue para surdos. Além disso, por ser uma profissão nova e, portanto, 

não haver número suficiente de profissionais formados até o momento, qualquer 

pessoa que saiba língua de sinais e se disponha ao trabalho acaba sendo 

considerado, potencialmente, um intérprete educacional, não sendo exigida 

formação ou qualificação especifica, para além do domínio de Libras, nem sempre 

bem avaliado. 

Descreve-se nestas analises que apenas a presença do TILS em sala de aula 

não assegura que as questões metodológicas sejam alteradas para contemplar 

todas as necessidades educacionais especiais do estudante surdo visando a uma 

atenção inclusiva e que muitas vezes, a presença do intérprete acaba por mascarar 

uma inclusão que exclui. Observando que, a falta de formação profissional 

específica para a atuação educacional leva a uma visão equivocada de que o 

intérprete deve ter uma formação generalista, ou seja, que qualquer pessoa com 

conhecimento e domínio da língua de sinais possa assumir esse papel, e que este, 

por vezes, pode se responsabilizar pelos processos de aprendizagem dos 

estudantes surdos. Nestas perspectivas se percebe que, a aquisição dos conteúdos 

curriculares pode continuar sendo insatisfatória, criando obstáculos novos para o 

desenvolvimento educacional dos estudantes surdos. 
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Dessa forma, assumimos o lugar do olhar etnográfico como pesquisador a 

partir da escolha do tema e das bibliografias aqui utilizadas o método pós-crítico.  

 
A pesquisa pós-crítica em educação é aberta, aceita diferentes traçados e é 
movida pelo desejo de pensar coisas diferentes na educação. Gosta de 
incorporar conceitos, de “roubar” inspirações dos mais diferentes campos 
teóricos para expandir-se. Por ser tão aberta, quer expandir suas análises 
para diferentes textos para produzir novos sentidos, expandir, povoar, 
contagiar (PARAÍSO, 2014, p. 44). 

 

Contagiar, no sentido de ampliar os sentidos, é dar voz as várias 

possibilidades do fazer do pesquisador na pesquisa. De acordo com Critelli (1996), 

nenhum olhar é meramente individual, ainda que seja o indivíduo que vê. A 

coexistência (ou a pluralidade) é o fundamento de toda possibilidade humana de 

compreender e de todas as suas formas expressas de conhecer, de referir-se ao que 

se é. 

Nesses pressupostos, para Critelli (1996) o nosso mundo ótico, em sua 

organização, na solidez e durabilidade de suas coisas, objetos e artefatos, conserva, 

segura e comunica nossos gestos e seus significados e, neles, também o sentido de 

nossas existências singulares e de nossa existência comum. Assim ao buscar o 

sentido de autoridade e participação pretendeu-se “tornar presente e dar voz” e 

compreender como são essas experiências para os intérpretes educadores de 

surdos. Não os conceitos ou definições de autoridade e participação e sim o seu 

sentido, suas compreensões singulares do fenômeno de autoridade e participação. 

Para análises dos dados produzidos nas práticas atuarias do TILS 

educacional utilizaremos os diálogos literários com Bakthin (1986), em que se 

considera que a linguagem tem natureza ideológica justamente porque reflete os 

valores sociais daqueles que a põem em funcionamento. Ao tomar a palavra e, 

consequentemente, realizar um ato social e ideológico, os sujeitos iniciam um 

processo marcado por conflitos, relações de poder e constituição de identidades. 

Deste modo, os sentidos dos enunciados sofrem a intervenção e são determinados 

pela posição social ocupada por aqueles que o produzem, implicando em diferentes 

interpretações decorrentes da relação deste texto com as variadas posições 

ideológicas constitutivas dos sujeitos que participam dos atos enunciativos. 

Compreendendo que o TILS educacional participa frequentemente destes processos 

enunciativos e dialógicos. 
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Para compreendermos que, o trabalho de interpretação não se restringe 

somente a um trabalho linguístico. Os campos culturais e sociais precisam ser 

considerados quando se pretende compreender um enunciado. Para além do 

conhecimento da gramática da língua, importante conhecer seu funcionamento, os 

diferentes usos da linguagem nas ações humanas. 

Lodi (2007) permitiu reconhecemos que interpretar implica em conhecimento 

de mundo, que, mobiliza os enunciados e contribui para a compreensão do que foi 

dito e em como realizar leitura do mundo e da palavra, consciente dos sentidos 

(múltiplos) expressos nos discursos produzidos. Com a percepção dos sentidos, as 

formas verbais de origem são ofuscadas, cabendo ao intérprete escolhas, 

procurando expressar o sentido sem prender-se às formas da língua de partida. Ele 

deve produzir um novo enunciado que atenda à completude da mensagem original, 

refletindo as características da língua de chegada, sem deixar traços da língua de 

partida. Esse mover, tomado por meio das leituras, busca observar por meio da 

educação de surdos, o surgimento, a atuação e a formação dos TILS educacional 

uma possibilidade de percorrer uma parte da história destes profissionais de língua 

de sinais.  
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SEÇÃO III - ESTUDOS SURDOS 
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3.1 Sobre os estudos surdos  

 

Nesta seção será apresentada uma revisão da literatura surda embasada nos 

Estudos Surdos, em que estabelecemos a compreensão de que os surdos possuem 

uma cultura e identidade que se manifestam através de suas experiências e de sua 

visualidade. De forma que isso nos proporcionou fazer uma leitura sobre os 

pressupostos e premissas nas perspectivas das reflexões dos próprios surdos como 

forma de revelar uma pratica humana no sentido de que os surdos elaboram uma 

autocriação de si e do seu modo de ser no mundo. 

Buscamos apresentar nesta seção que as culturas surdas são reflexos das 

práticas criativas ao produzirem uma linguagem para apreender elementos que 

garantam a sobrevivência do seu próprio mundo visual, e que as línguas de sinais 

revelam o sentido do próprio corpo e o transformam em texto vivo, como as obras de 

arte, as formas de intertextualização, as experiências da pessoa surda e as 

identidades surdas numa perspectiva de significação visual. 

  

3.2 Estudos surdos no brasil  

 

O mais antigo registro que menciona sobre a “Língua de Sinais” é de 368 a.C, 

escrito pelo filósofo grego Sócrates, quando perguntou ao seu discípulo: “Suponha 

que nós, os seres humanos, quando não falávamos e queríamos indicar objetos, uns 

para os outros, nós o fazíamos, como fazem os surdos sinais com as mãos, cabeça, 

e demais membros do corpo!” Nessa comunicação de ideias por outros sentidos, a 

comunicação se dá através dos olhos nos sinais feitos pelas mãos, expressão facial, 

corporal e, às vezes também, sons, tudo simultaneamente ou também sequenciado 

e a pessoa precisa ficar atenta a todas essas expressões para entender o que está 

se dizendo. Este é o universo de uma pessoa que utiliza uma língua de modalidade 

gestual-visual. A comunicação por sinais foi a solução encontrada também pelos 

monges beneditinos da Itália, cerca de 530 d.C., para manter o voto do silêncio.  

Na literatura há poucos registros sobre esse sistema ou sobre os sistemas 

usados por surdos até a Renascença, mil anos depois muitos surdos foram 

excluídos somente porque não falavam o que mostra que, para os ouvintes, o 

problema maior não era a ausência da audição, propriamente dita, mas sim a falta 

de fala. Daquela época até hoje, ainda muitos ouvintes confundem a habilidade de 
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falar com voz com a inteligência desta pessoa, embora a palavra “fala” esteja 

etimologicamente ligada ao verbo/pensamento/ação e não ao simples ato de emitir 

sons articulados. 

O mais importante, do ponto de vista do desenvolvimento da Língua Brasileira 

de Sinais, foi I´Epee, porque foi de seu instituto na França, que veio para o Brasil, o 

prof. Huert, um professor Surdo, que, a convite de Dom Pedro II, trouxe este 

“método combinado”, criado por I´Epee, para trabalhar com os surdos do Brasil. Em 

1857, foi fundada a primeira escola para surdos no Brasil, o Instituto dos Surdos-

Mudos, hoje, Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES). Foi a partir deste 

instituto que surgiu da mistura da Língua de Sinais Francesa, trazida pelo prof. Huet, 

com a Língua Brasileira de Sinais antiga, já usada pelos surdos das várias regiões 

do Brasil. 

O Instituto de I´Eppe contribuiu, também, para o desenvolvimento da Libras 

porque, em 1896, houve nesta escola um encontro internacional que avaliou a 

decisão do Congresso Mundial de Professores de Surdos que tinha ocorrido em 

1880, em Milão. A pedido do governo viajou para a França, o professor do antigo 

Instituto, A. J. de Moura e Silva, para avaliar aquela decisão de que todos os surdos 

deveriam ser ensinados pelo “método oralista puro”. Moura e Silva concluíram em 

seu relatório que este método não podia servir a todos os surdos. Assim, o antigo 

Instituto continuou como um centro de integração para o fortalecimento do 

desenvolvimento da Libras, pois segundo relatório do Diretor Dr. Tobias Rabello 

Leite, de 1871, esta escola já possuía estudantes vindos de várias partes do país e 

após dezoito anos retornavam as cidades de origem levando com eles a Libras. 

A partir do Congresso em Milão, em 1880, a filosofia educacional começou a 

mudar na Europa e, consequentemente, em todo mundo. O método combinado, que 

utilizava tanto sinais como o treinamento em língua oral, fora substituído em muitas 

escolas pelo método oral puro, o oralismo. Os professores surdos já existentes nas 

escolas naquela época foram afastados, e os estudantes desestimulados e até 

proibidos de usarem as línguas de sinais de seus países, tanto dentro quanto fora da 

sala de aula. Era comum a prática de amarrar as mãos das crianças para impedi-las 

de fazer sinais. Isso aconteceu também no Brasil. Mas, apesar dessas repressões, 

as línguas de sinais continuaram sendo as línguas preferidas das comunidades 

surdas por ser a forma mais natural delas se comunicarem.  
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No Brasil, há mais de cem anos atrás, a primeira escola para surdos 

valorizava a Libras, que era utilizada pelos estudantes naquela época. Este respeito 

a Libras propiciou o surgimento da primeira pesquisa sobre esta língua, que foi 

publicada em um livro que, através de desenhos e explicação, mostrava sinais mais 

usados pela comunidade surda do Rio de Janeiro. Este livro, Iconografia dos Sinais 

dos Surdos-Mudos, publicado em 1875, foi feito por um ex-aluno do Instituto de 

Surdos-Mudos, Flausino José da Gama que, ao completar dezoito anos, foi 

contratado por esta escola para ser um Repetidor, ensinando aos seus colegas, em 

Libras, os conteúdos das disciplinas, segundo o Relatório do Diretor, Tobias Rabello 

Leite, de 1871. Embora nos primeiros relatórios sobre as primeiras turmas deste 

Instituto, feitos pelo diretor a partir de 1869, constem nomes de alunas, em número 

reduzido, posteriormente, durante muitos anos, este instituto se tornou uma escola 

só para meninos, e meninos livres, ou seja, que não fossem filhos de escravos ou de 

índios.  

Associação dos Surdos de Porto Velho (ASPVH) (2013) demonstra que os 

educadores consideravam que as meninas surdas, por serem tranquilas e estarem 

submissas às famílias, não necessitavam de escola, o que seria vantajoso para o 

governo porque não iria ter gastos para repasse de recursos financeiros na 

educação para elas. Com o passar dos anos, outras escolas somente para crianças 

surdas foram surgindo.  

A Língua Brasileira de Sinais é utilizada pelos surdos do Brasil como uma 

língua gestual-visual, e é oficialmente reconhecido pela Lei nº 10.436, de 24 de abril 

de 2002 (BRASIL, 2002). Esse reconhecimento foi fruto de muitas lutas da 

comunidade surda para que a sociedade a fim de defender sua cultura, identidade e 

patrimônio linguístico. Os surdos vêm se fortalecendo cada vez mais politicamente e 

avançam no sentido tão sonhado de construir uma sociedade livre de preconceitos e 

do “ouvintismo” que durante muito tempo os mantiveram reféns de uma visão 

estigmatizada e irreal de sua condição. 

Vejamos algumas citações de como os surdos se veem como sujeitos: O 

Surdo não é deficiente é apenas diferente. “Ouço com meus olhos e falo com minhas 

mãos.” (Rimar Ramalho Segala – Surdo - SP cursando matemática). “A voz dos 

surdos são as mãos e os corpos que pensam, sonham e expressam. Permita-se 

‘ouvir’ estas mãos, somente assim será possível mostrar aos surdos como eles 

podem ‘ouvir’ o silêncio da palavra escrita.” (Ronice Miller de Quadros). Nós, os 



49 

 

surdos, precisamos ser incluídos no contexto social. “Incluir não é dar oportunidades 

para mostrarmos nossa capacidade, pois não precisamos provar nada para 

ninguém, a boa intenção não é inclusão, é incluir pelos talentos e não pelas 

limitações.” (Solange Quatrin instrutora surda Foz do Iguaçu) “... Oh! melhor ter a 

palavra nas mãos, que mil se derramando da boca para o meu ouvido mouco.” 

(Poetisa surda - Dorothi Miles). 

Skliar (2005) comenta que os Estudos Surdos se propõem a enfatizar a 

diferença e a cultura surda, assim como, tudo que a ela se relaciona. Propagando 

informações e descobertas e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento 

educacional do povo surdo em diversas áreas. 

 
Os Estudos Surdos se constituem enquanto um programa de pesquisa em 
educação, onde as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a 
história, a arte, as comunidades e as culturas surdas, são focalizados e 
entendidos a partir da diferença, a partir do seu reconhecimento político. [...] 
Assim, nossos projetos de pesquisa são conduzidos para uma diversidade 
de focos [...]: identidades surdas, histórias e desencontros dos discursos 
hegemônicos sobre a surdez, rupturas entre a educação de surdos e a 
educação especial, práticas discursivas e dispositivos pedagógicos na 
relação entre educação e trabalho, artes e culturas surdas, relações entre 
estudos surdos e estudos de gênero, o currículo como território de 
colonização dos ouvintes sobre os surdos, os novos paradigmas da 
escolarização, o processo de formação de novas comunidades surdas, etc. 
(SKLIAR, 2005, p. 5-6). 
 

Um dos principais fatores de ganho político e educacional na luta do povo 

Surdo foi às pesquisas que ajudaram na comprovação do status de língua na sua 

forma de comunicação, ou seja, ela possui uma estrutura gramatical própria e todas 

as características para ser considerada uma língua natural humana. Dentre os 

pesquisadores pioneiros para isso, temos Stokoe (1960) que estudou os aspectos 

linguísticos da American Sign Language (ASL) na década de 1960. 

Com relação aos aspectos linguísticos das línguas de sinais temos vários 

níveis, dentre eles os níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico, comuns a 

todas as línguas naturais, assim como às línguas de sinais. 

 
Língua é um tipo de linguagem e define-se como um sistema abstrato de 
regras gramaticais. Isto quer dizer que o conceito de língua está ligado a um 
conjunto de regras gramaticais que identificam sua estrutura nos seus 
diversos planos (dos sons, da estrutura, da formação e das classes de 
palavras, das estruturas frasais, da semântica, da contextualização e do 
uso). (FERNANDES, 2003, p. 16, grifos da autora). 
 



50 

 

Desta Forma, compreende-se que os Estudos surdos procuram contribuir 

para a formação e posicionamento da pessoa surda na sociedade ao passo que 

também corrobora para uma maior visibilidade e expressão da língua, da história, da 

arte, da identidade, da experiência visual e da cultura surda em sua totalidade. De 

acordo com a pesquisadora Perlin (2003) os Estudos Surdos abrangem grandes 

áreas, cujo intuito é atender os interesses e necessidades do povo Surdo de forma 

abrangente. 

Para Perlin (2003) os Estudos Surdos não se apresentam como uma 

totalidade homogênea. Eles se dividem em estudos que se aproximam de qualquer 

campo teórico, alguns pontos de investigação nos Estudos Surdos, mapear a 

tendência à perspectiva do Surdo, os movimentos, a particularidade, a alteridade. 

Estes Estudos Surdos possibilitam inclusive questionar ou problematizarem 

diferentes tendências, ou formulações nos campos da língua, educação, filosofia, 

organização, política e diferença, bem como sua constituição de subjetividade, 

identidade, diferença, alteridade. 

 
os Estudos Surdos problematizam justamente aquilo que em geral não é 
problematizado, nem na educação especial, nem em outras abordagens 
desta temática”. Desse modo, compreende-se, que os Estudos Surdos se 
propõem a contribuir para o crescimento e fortalecimento do povo surdo, 
fortalecendo-os e envolvendo-os nesse processo de construção, de 
aprendizagem, de conhecimento, de novos saberes e novos olhares, 
abrindo espaços para uma nova forma de ver e pensar a diferença (SKLIAR, 
2005, p. 30). 
 

Na idade moderna em que o período do cientificismo tomou proporções 

maiores, em que surgem propostas de cura para a ausência da audição. Esse 

período era marcado pela busca do corpo perfeito. Os surdos eram vistos como 

defeituosos. E na atualidade, no que diz respeito aos estudos surdos, vemos 

conquistas legais que legitimam a pessoa surda a partir da perspectiva da diferença. 

Língua, cultura e identidades surdas passam a ser respeitadas.  

A história da educação de surdos é reflexo da concepção de como a 

sociedade enxergava a pessoa surda. A evolução desse olhar coincide com a 

evolução das políticas educacionais para surdos no Brasil e no mundo. Desse modo, 

a trajetória da educação de surdos se fortalece. Barreiras são quebradas e novos 

paradigmas surgem. Considerando que os estudos surdos são para a educação um 

importante meio de socialização e de acesso a outros direitos. 
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3.3 Cultura e identidade surda 

 

Para podermos adentrar nesse mundo dos surdos e para que possamos 

compreender de forma mais clara e menos turva os conceitos de cultura e identidade 

surdas torna-se necessário discutirmos os elementos que os estudos surdos definem 

como marcadores culturais do povo Surdo durante toda a trajetória dos avanços 

políticos e ideológicos destes sujeitos e que sem dúvida tem o seu marco na história 

por conta de suas lutas e suas conquistas. 

Strobel (2013), pesquisadora surda e que se reconhece como sujeita surda, 

afirma que há silenciamentos e discordâncias quando ouvintes tendem a discutir se 

os surdos têm ou não uma cultura ou como se define a cultura surda e que há muita 

depreciação de algumas pessoas. Para Strobel (2013) o conceito de cultura surda 

deve ser observado e compreendido por meio das experiências dos modos de vida 

do sujeito Surdo nas múltiplas configurações sociais das comunidades surdas. 

Nesse contexto, podemos afirmar que a cultura surda sempre existiu, se o 

olhar do pesquisador estiver direcionado a um ponto de concordância, que é uma 

das marcações presente em todas as culturas surdas: a comunicação por meio das 

línguas de sinais, que não são universais, mas permitem aos surdos enquanto 

sujeitos visuais estabelecerem comunicação entre si em várias regiões e países. A 

partir da comunicação gesto-visual, os surdos transmitem aos mais jovens suas 

histórias, suas experiências, suas ao qual acreditam crenças e seus valores, 

resguardando uma herança cultural das comunidades surdas seja revitalizada na 

linguagem e pela linguagem, entendendo que a língua é um dos elementos que 

compõe a linguagem e é através dela que os sujeitos se constituem como sujeitos 

protagonistas de sua própria história transcendendo de uma forma futurística o seu 

lugar no tempo e espaço. 

Com base em referências e pressupostos demonstrados, reconhecemos que 

as línguas de sinais correspondem a diversas comunidades surdas do Brasil e de 

cada país, e que representam muitos universos culturais pertencentes a 

experiências diversas do povo Surdo, essas línguas também apresentam suas 

variações linguísticas. A variação linguística é um fenômeno apaixonante, rico e, 

sobretudo, rendoso no que diz respeito a dados linguísticos. Com a variação 

podemos detectar problemas ligados ao preconceito e à discriminação, facilmente 
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observáveis através da pronúncia, do léxico, e da construção sintática 

principalmente.  

A Sociolinguística é que tem por objeto de estudo os padrões de 

comportamento linguísticos observáveis dentro de uma comunidade de fala e os 

formaliza analiticamente através de um sistema heterogêneo, constituído por 

unidades e regras variáveis, mas não vamos nos aprofundar nesse assunto, pois o 

foco aqui é explanar as questões de cultura e identidade surda. A dialetologia mostra 

que esses fenômenos podem ocorrer no nível espacial (Variação Geográfica), 

mostrando as diferentes classes sociais (Variação Social), trabalhando com faixas 

de idades diferentes (Variação de Idade), estabelecendo diferenças entre a fala da 

mulher e do homem (Variação de Sexo), entre outras tantas.  

Para Labov (1972) a língua não é propriedade do indivíduo, mas da 

comunidade na qual ele está inserido. Neste sentido, Labov propõe estudar a 

estrutura e evolução da língua no contexto social da comunidade. Quando Labov 

fala em “heterogeneidade”, ele se refere às variações correlacionadas aos padrões 

linguísticos variáveis às diferenças na estrutura social em que os falantes são 

inseridos. Nestes termos podemos observar que os surdos também assumem uma 

identidade flutuante, pois em meio as diferentes interações com os ouvintes estes 

sujeitos tornam-se biculturais. 

Por outra lado, Perlin (1998) comenta que as identidades surdas podem ser 

definidas como: Identidade Flutuante - na qual o Surdo se espelha na representação 

hegemonia do ouvinte, vivendo e se manifestando de acordo com o mundo 

ouvinte; Identidade Surda - na qual ser Surdo é estar no mundo visual e desenvolver 

sua experiência na Língua de Sinais. Compreende-se então que dessa forma que o 

povo Surdo se afirmar e se reafirma sua cultura e identidade através da língua de 

sinais. 

Nesse contexto, a Libras corresponde à Língua Brasileira de Sinais, a ASL à 

Língua de Sinais Americana e a LSF à Língua de Sinais Francesa (LSF). Dessa 

forma podemos assegurar que não existe uma língua de sinais universal, mas sim 

várias línguas de sinais que se assemelham por se efetuarem em uma modalidade 

gesto espacial, e a Libras tem suas raízes influenciadas pela LSF com a vinda do 

professor Hernest Huet ao Brasil em 1856.  

 
O caráter de uma língua, é de natureza essencialmente criativa e cultural, 
possui uma qualidade genérica, é seu “espírito”, e não apenas seu “estilo”. 
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Nesse sentido o inglês possui um caráter diferente do alemão, e a língua de 
Shakespeare é diferente da de Goethe. A identidade cultural ou pessoal é 
diferente. Mas a língua de sinais difere da falada mais do que qualquer 
língua falada difere de outra [...] basta observar duas pessoas 
comunicando-se na língua de sinais para percebermos que esta possui uma 
qualidade divertida, um estilo muito diferente do da língua falada. Seus 
usuários tendem a improvisar, brincar com os sinais, a trazer todo seu 
humor, sua imaginação, sua personalidade para o que estão comunicando, 
de modo que o uso da língua de sinais não é só a manipulação de símbolos 
segundo regras gramaticais, mas, irredutivelmente, a voz do usuário – uma 
voz com força especial, porque é emitida, de um modo muito imediato, com 
o corpo. Pode-se ter ou imaginar uma fala sem um corpo, mas não se pode 
imaginar uma língua de sinais sem um corpo. O corpo é a alma do usuário 
dessa língua, sua identidade humana única, expressam-se continuamente 
no ato de comunicar-se. [...] mas ela é gerada, e transmitida – culturalmente 
– de cima, uma viva e urgente incorporação da história, das visões de 
mundo, das imagens e paixões de um povo. A língua de sinais é para os 
surdos uma adaptação única ou outro modo sensorial; mas também, e 
igualmente, uma corporificação da identidade pessoal e cultural dessas 
pessoas (SACKS, 2013, p. 103-105). 

 

No que se supõe ao reconhecimento das relações interculturais da língua de 

sinais, o corpo é para os surdos um instrumento de manifestações linguísticas e 

culturais e de afirmação da identidade onde se utiliza as mãos como aparelho difusor 

e os olhos como receptores de informações e que possibilita a construção de 

diálogos significativos no meio em que circulam suas narrativas. Considerando que 

na cultura e identidade da língua de sinais, todo o corpo fala, observamos que as 

expressões faciais e corporais são usadas pelos surdos para expressar seus 

interesses tanto políticos como ideológicos, afirmam sua identidade e rejeitam 

qualquer tipo de restrição ao seu direito à diferença étnica racial em meio à 

diversidade de outros povos, os surdos se reconhecem e se afirmam através da sua 

língua, da sua identidade e de seus ideais os sentimentos ganham mais densidade 

nas expressões faciais.  

Neste cenário Bakhtin (apud STAM, 1992) comenta que não há produção 

cultural fora da linguagem. O dialogismo opera dentro de qualquer produção cultural, 

seja letrada ou analfabeta, verbal ou não verbal, elitista ou popular. Desta forma 

podemos reconhecer que a utilização de uma língua de sinais pelo povo Surdo é um 

dos argumentos utilizados para justificar a pluralidade cultural de uma forma 

enriquecedora, e que a aprendizagem de uma língua de sinais por ouvintes nos 

permite conhecer outras visões de mundo como o universo visual dos surdos, e 

entender melhor as nossas próprias visões. Assim, podemos pensar que a cultura de 

um povo visual os possibilita uma compreensão da cultura enquanto normas de 

interpretação de sentidos, que são, inevitavelmente, historicamente situadas. 
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É na linguagem que os surdos produzem seus significados, ela é considerada 

uma produção da humanidade e constituída, portanto, como uma prática social. 

Através dela os surdos tem a possibilidade de torna‐se sujeitos, capazes de construir 

sua própria trajetória, tornando‐se, assim, um ser histórico e social. Nesse sentido, a 

linguagem vai além de sua dimensão comunicativa, pois os sujeitos se constituem 

por meio das interações sociais, e o corpo expressa suas emoções tomam forma e 

nos comovem, dependendo da afetividade e da intimidade, muitas vezes uma 

simples piscada de olho, ou um levantar de sobrancelhas, já dizem mais do que um 

enunciado por completo.  

Não é preciso ir muito longe quando se tem a linguagem corporal como aliada 

ao discurso, é só fazer um movimento de braços como se estivesse segurando uma 

criança, ou fizer movimentos leves em direção à barriga para dizer que se está com 

fome, mesmo sem saber a Língua de Sinais qualquer um pode se fazer entender os 

signos que o corpo nos possibilita a se expressar, mas para isso é necessário que 

se esteja aberto à comunicação, pois o povo Surdo é de uma solidariedade 

linguística transcendental. É com o corpo que os surdos preenchem de vida de 

significados, os espaços de construção da sua cultura e identidade e é através do 

corpo que os surdos também adquirem o conhecimento e interagem entre si e os 

ouvintes. 

Nesse contexto reflexivo da cultura e identidade surda, identificamos que nos 

comportamentos sociais dos sujeitos surdos, as manifestações linguísticas, artísticas 

e políticas ajudam na nossa compreensão sobre a cultura e identidade destes 

sujeitos. Com esse olhar de pesquisador dos estudos surdos podemos assimilar a 

dinâmica da língua de sinais, expressa de várias formas e traduzindo aspectos do 

comportamento dos surdos em sociedade.  

Strobel (2003) corrobora com tal reflexão ao afirmar que a cultura surda é 

como algo que penetra na pele do povo Surdo, participa das comunidades surdas, 

compartilha algo em comum, seu conjunto de normas, valores crenças e 

comportamentos, permitindo que se reconheçam como diferentes entre outros 

surdos e que assim convivem em um mesmo povo várias culturas surdas e de várias 

faces multifacetadas.  

As Comunidades Urbanas Surdas no Brasil têm como fatores principais de 

integração a Libras, os esportes e interações sociais. Ao longo dos séculos os 

surdos foram formando uma cultura própria. Principalmente em sua forma de 
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comunicação. Existem também as associações de surdos onde eles se reúnem e 

convive socialmente, uma associação de surdos surge em função de reunir sujeitos 

surdos que participam e compartilham os mesmos interesses em comuns, assim 

como costumes, história, tradições em comuns, em uma determinada localidade, 

geralmente em uma sede própria ou alugada, ou cedida pelo governo e outros 

espaços físicos. As Associações de Surdos representam um importante espaço de 

articulação e encontro da comunidade surda. Importantes movimentos se originaram 

e ainda se resultam das reuniões e assembleias que ocorrem por todo o Brasil. 

 
Antes, os sujeitos surdos eram considerados deficientes e a surdez era uma 
patologia incurável, agora, eles passaram a ser ‘diferentes’. São os sujeitos 
surdos que têm que dizer o que é melhor para eles, eles precisam respirar 
sua própria surdez sim, como os ouvintes respiram sua ‘ouvintes’. 
(STROBEL, 2008, p. 39). 

 

Essa visão apresentada nos leva a reconhecer que as culturas e identidades 

surdas são expressões vivas dos sujeitos que constroem e reconstroem suas 

realidades e seu mundo por intermédio das configurações de linguagens visuais e 

corporais. Ainda por intermédio da língua e da linguagem, observamos que as 

diferenças são pautadas nas interações e nos contextos sociais e culturais de seu 

país, de sua região e de sua etnicidade. 

Strobel (2003), afirma que a cultura e as identidades surdas possuem um 

forte ingrediente para acender nos surdos o sentimento de pertença a uma 

comunidade. A autora nos revela um fato histórico: que os pais de crianças surdas 

costumavam deixar os filhos em internatos para que aprendessem uma profissão, 

mas devido às proibições advindas do Congresso de Milão, essas crianças não 

tinham mais o convívio com a língua de sinais. Isso acontecia porque as aulas eram 

ministradas na perspectiva oral, sendo que apenas nos momentos de intervalos 

remetiam-se os surdos aos seus aposentos, entregues ao convívio de seus pares 

sem permissão de interação por meio da língua de sinais. Mesmo assim, nesses 

internatos os surdos realizavam movimentos de resistência e burlavam regras 

impostas pelo oralismo, transformando o espaço de repressão em perpetuação de 

sua cultura para gerações de surdos que estavam por vir. 

Entre os séculos XVIII e XIX, as abordagens gestualistas defendiam a 

primazia das linguagens (e línguas) de sinais na instrução da pessoa surda, 

enquanto as práticas oralistas opunham-se ao gesto, afirmando que as línguas de 
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sinais eram como um sistema precário de comunicação (como um esforço que em 

muito atrapalhava o aprendizado da fala). Esses dissensos e distensões no campo 

político/pedagógico da surdez desdobraram-se em novas proposições que alteraram 

radicalmente o dia-a-dia e o destino de muitos indivíduos surdos retardando ainda 

mais os processos de aquisição da linguagem e a expressão dos pensamentos. Tais 

mudanças cristalizaram-se e oficializaram-se, sobretudo, por meio do Congresso de 

Milão, em 1880. 

Este congresso que perdurou por sete dias de discussões, apresentações e 

votações, entre 6 e 11 de setembro de 1880, em Milão, Itália, onde prevaleceram os 

pressupostos oralistas em contraposição aos pressupostos da língua de sinais. As 

resoluções foram quase unânimes, contando com poucas, e isoladas, oposições 

como, por exemplo: às escolas de surdos cabia o ensino da língua falada como meio 

de inserção do Surdo em um mundo ouvinte. E os gestos que fossem banidos.  

Quanto às práticas bimodais que utilizavam sinais em simultaneidade com a 

fala também foram rejeitadas considerando que o uso simultâneo da fala e de língua 

de sinais tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura labial e a precisão das 

ideias. O que se predominou foi o oralismo puro, como acordado por grande parte 

dos 164 membros do Congresso, em sua quase totalidade ouvintes, foi apontado 

como a melhor abordagem para a educação de surdos no mundo. As oito 

resoluções ali decididas por educadores (majoritariamente ouvintes) de diferentes 

países acenavam para a incontestável superioridade da língua oral como meio 

privilegiado de acesso ao conhecimento, deixando os surdos assim numa prisão 

obscura e sem nenhum direito linguísticos. E o oralismo puro tomou conta, sem a 

interferência de qualquer sistema gestual, sendo ratificado oficialmente, naquele 

momento, como a abordagem preferível em escolas e instituições para surdos. Tais 

resoluções pautaram-se em uma série de premissas que permeavam algumas das 

concepções da época sobre a pessoa surda. 

As práticas de normalização do corpo “danificado” por meio de investidas 

biomédicas, terapêuticas e pedagógicas, bem como a desvalorização das línguas de 

sinais, sustentavam a oposição de muitos profissionais à assumpção das 

pedagogias getulistas como se fosse o objetivo de curar um corpo doente, ou seja, a 

falta de uma linguagem oral.  

Neste cenário em tela Skliar (2005) comenta que o Congresso de Milão 

constituiu não o começo do oralismo, mas a sua legitimação oficial numa tentativa de 
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apagamento de cultura e identidade de um povo. Tratou-se de um marco histórico 

que cristalizou a hegemonia do ouvir e do falar, e que se desdobrou em uma série 

de reformulações nas estruturas, nos currículos e nas metodologias de várias 

instituições na época. Nesta perspectiva Skliar (2005) cita outros pressupostos que 

sustentavam o ideário oralista. Entre eles, pressupostos filosóficos, religiosos e 

políticos. 

 
O filósofo Aristóteles (384 – 322 a.C.) acreditava que quando não se 
falavam, consequentemente não possuíam linguagem e tampouco 
pensamento, dizia que: “... de todas as sensações, é a audição que 
contribuiu mais para a inteligência e o conhecimento..., portanto, os 
nascidos surdomudos se tornam insensatos e naturalmente incapazes de 
razão”, ele achava absurdo a intenção de ensinar o surdo a falar 
(STROBELL, 2010, p. 18). 

 

Por uma perspectiva filosófica, as linguagens gestuais figuravam como 

sinônimo de obscuridade do pensamento: a razão só seria acessível pelo domínio 

da palavra falada, de acordo com as bases aristotélicas citadas. A “linguagem 

mímica”, como a percebiam alguns, ligava-se ao primitivo, ao rude, a um meio de 

comunicação precário e limitado. As formas manuais estariam, sob essa 

compreensão, muito aquém da  complexidade e das possibilidades das línguas 

orais. Do ponto de vista religioso, um Surdo não oralizado não partilharia a língua em 

que se fundamenta a doutrina cristã a língua dos escritos sagrados, das liturgias e 

das relações sacramentais com os pontífices. Sem o domínio da língua vernácula, 

não seria possível ao indivíduo Surdo confessar-se ou ter acesso à palavra de Deus, 

por exemplo. 

Na perspectiva de uma óptica política, havia novas demandas para se acabar 

com dialetos locais, favorecendo os esforços unificadores por que passavam 

algumas regiões europeias como a Itália e a Alemanha. As línguas majoritárias eram 

um dos principais meios de afirmação identitária e, por isso, seu reforço e 

aprendizado era de vital importância para a formação/unificação dos novos Estados-

nações. Assim, as propostas oralistas contaram com a chancela oficial do 

Congresso de Milão4, fazendo de grande parte das escolas para surdos espaços de 

reabilitação, de ortopedia da fala e de normalização de indivíduos “anormais”. 

 
4 O Segundo Congresso Internacional de Educação de Surdos, mais conhecido como Congresso de 

Milão, foi antecedido por um pequeno “congresso internacional” realizado dois anos antes (1978) 
em Paris, em que estiveram presentes 27 professores e surdos (quase todos franceses e ouvintes). 
Dos 164 membros do Congresso de Milão, apenas um era surdo: James Denison que, ao lado de 
Isaac L. Peet, de Charles Stoddard e dos irmãos Edward e Thomas Gallaudet, integrava a 
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Figura 1 - Ensinando Surdos Mudos a Falar 

Fonte: imagem disponível em: www.google.com 

 

Professores surdos foram afastados da docência; as línguas de sinais, já 

banidas da maior parte das instituições de ensino para surdos, postas à 

marginalidade; e os discursos médicos-terapêuticos fizeram-se hegemônicos no 

domínio das pessoas surdas que não tinham acesso ao som, sobretudo na Europa. 

Neste contexto durante boa parte do século XX, o oralismo vigorou como abordagem 

predominante nas instituições de ensino para surdos de diferentes países do mundo. 

A proscrição dos sistemas gestuais em salas de aula e a proibição das línguas de 

sinais em ambientes escolares justificavam-se, sobretudo, pelo argumento de que a 

comunicação manual prejudicava e desestimulava o aprendizado da língua oral. O 

uso de linguagens visos-espaciais, como se cria, tornava os surdos “preguiçosos” 

para a fala. Em muitas instituições, estudantes eram castigados quando flagrados a 

sinalizar; em outras, mãos chegavam a ser amarradas para se evitar a propagação 

do gesto. 

Com o desenvolvimento de novas próteses e aparelhos auditivos, bem como 

de novas tecnologias usadas nos afazeres pedagógicos, a apropriação de modelos 

e comportamentos ouvintes tornou-se exigência ainda maior para grande parte das 

 
delegação estadunidense. Vale ressaltar que o Congresso de Paris (1878) e o Congresso de Milão 
(1880) foram promovidos pela Pereire Society, uma fundação mantida por descendentes de Jacob 
Rodrigues Pereira, educador luso-francês (1715-1780) pioneiro na educação de surdos. Tanto 
Pereira quanto a organização que levava o seu nome eram grandes defensores de abordagens 
oralista. 



59 

 

crianças e dos jovens surdos, seja em âmbito familiar, seja nas escolas/asilos em 

que eram institucionalizadas. Os discursos patológicos sobre os surdos 

reacenderam-se, reforçados pela valorização de uma norma ouvinte construída por 

uma trama de narrativas e dispositivos que teciam uma ideologia ouvintista. Dos 

surdos cobravam-se a fala, a leitura orofacial, os treinamentos auditivos, a 

eliminação dos gestos, os comportamentos ouvintes, os esforços de reabilitação e o 

isolamento em relação às comunidades surdas. O déficit auditivo e a representação 

do Surdo como um doente/incapaz faziam-se lastro para uma série de medidas 

compensatórias que buscavam a normalização desses sujeitos. O corolário da 

hegemonia ouvintista e das resoluções do Tratado de Milão estendeu-se por 

diferentes países, privando muitos surdos de uma primeira língua possível (as 

línguas de sinais) e da convivência em comunidades em que vigoravam práticas 

culturais comuns. 

A tutela do ouvinte, sabedor do mundo sonoro e referência de superioridade, 

recriavam relações de poder que subalternizavam e inferiorizavam os surdos que 

eram chamados de “surdos-mudos” em consonância com as grandes narrativas de 

privações, faltas e incapacidades. Com um viés paternalista, muitas instituições 

(escolas, centros profissionalizantes, associações de apoio, clínicas, etc.) firmaram-

se como centros de excelência para a reabilitação desse público “deficiente”. Mas 

muitos surdos resistiam clandestinamente, aos imperativos oralistas, e faziam de 

suas mãos conversas em momentos privados pelos corredores das escolas, nos 

intervalos e as escondidas, longe dos olhos e do policiamento dos ouvintista. Nas 

ruas, nos dormitórios das instituições – às escondidas –, em encontros com amigos, 

a comunicação manual sobrepunha-se aos esforços da fala, mantendo uma linha 

tênue de confronto contra as imposições que lhes eram ditadas. Não só a 

comunicação mudava de modalidade (de uma modalidade oral-aural/oral-auditiva 

para outra visual-espacial/viso-motor) na presença de outros interlocutores surdos, 

como muitas práticas simbólicas eram partilhadas nesses sítios em que se driblavam 

os ditames das imposições ouvintes. As formas de convivência, de associação, de 

resistência e de luta entre sujeitos surdos eram das mais diferentes, de acordo com 

os lugares em que se davam, mas se mantinham (com menos ou mais resiliência) 

acesas. 

Nos segredos dos gestos, nos encontros em associações, nas práticas 

desportivas, nos momentos privados em espaços escolares e em instituições 
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“especiais”, nas lutas e nos movimentos sociais, as línguas de sinais mantinham-se 

vivas, assim como práticas culturais próprias perpetuavam-se entre gerações. Desse 

modo, as comunidades surdas se fortaleceram, pouco a pouco, recriando espaços 

próprios e comuns em que a diferença não subalternizava, permitindo articulações e 

promoções de lutas por direitos e reconhecimento indenitário, cultural e linguístico. 

Para Morgado (2011) as histórias contadas no período de opressão das 

Línguas de Sinais assumem um lugar do reconhecimento da Língua de Sinais como 

marcador da identidade do povo Surdo.  

Morgado (2011, p. 157) evidencia que: “O fato de a Língua de Sinais ter sido 

proibida fez com que os surdos sentissem maior necessidade de sua língua. Por 

isso, as histórias contadas às escondidas foram ficando cada vez mais fortes e 

estruturadas”. Nesse prisma, podemos identificar que os surdos automaticamente 

possuem na língua de sinais a partir de sua expressão gestual-visual o principal 

reconhecimento dos artefatos da sua cultura e identidade. Strobel (2003) nos alerta 

que os artefatos culturais dos surdos são definidos por meio das experiências 

visuais. Para ela, um dos principais artefatos culturais é a língua de sinais; outro 

muito importante é o sistema de escrita específico para a língua de sinais 

denominada Sign Writing (SW), considerado um dos maiores avanços históricos da 

cultural e identidade do povo Surdo. Esse sistema foi desenvolvido a partir de 

sistemas de escrita de danças adaptados por pesquisadores da língua de sinais da 

Dinamarca. No Brasil, esse sistema foi denominado Escrita em Língua de Sinais 

principalmente pela pesquisadora surda Marianne Stumpf, entre outros 

pesquisadores. 

Outra questão importante relacionada à cultura e identidade surdas trata-se 

da família surda, entendida como o nicho ideal para o desenvolvimento de uma 

criança surda, pois seus pais são preparados para situações tais como contextos de 

conselhos médicos e de profissionais da saúde que, em regra, desencorajam o uso 

da língua materna dos surdos. Esses pais prontamente agem em defesa da cultura 

surda e da língua de sinais garantido aos filhos uma aquisição linguística e cultural 

que contribui para o fortalecimento da identidade surda da criança. 

Os processos próprios de ensino e aprendizagem no contexto familiar 

permitem que os filhos aprendam com seus pais as especificidades de sua cultura e 

identidade. Os filhos são batizados por sinais que representam uma marca 

importante de construção da sua identidade na comunidade surda. Entre os 
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familiares e amigos surdos, elas também obtêm conhecimentos sobre sua diferença 

com relação ao outro que é Surdo e ao outro que é ouvinte, aprendendo nas 

relações familiares e comunitárias a conviver com a alteridade de ser e estar sendo 

outro. 

Nesse contexto, podemos apreender que a cultura e identidade surdas são 

apresentadas de forma multifacetada pelos surdos por meio da literatura 

caracterizada em poesias, histórias de surdos, humor em quadrinhos, novelas, 

romances ou lendas.  

Segundo Karnopp (2006, p. 100), “a literatura do reconhecimento é de 

importância crucial para as minorias linguísticas que desejam afirmar suas tradições 

culturais nativas e recuperar suas histórias reprimidas”. Dessa forma, a Literatura 

Surda é um meio muito utilizado pela comunidade surda para difundir e defender sua 

cultura na sociedade. 

 

Figura 2 - Cultura Surda

 
 Fonte: Adaptado de Morgado (2011, p. 29). 

 

 Para Morgado (2011) as Literaturas Surdas podem ser definidas como 

aquelas que são contadas em língua de sinais e sejam frutos de tradução ou não, 

podendo ter um tema relacionado com surdos ou não. Segundo autora, ela não 

precisa ser contada exclusivamente em língua de sinais, ou seja, ela também pode 

ser escrita, porém, o tema deve ser relacionado aos surdos. Desta forma, autora nos 

assegura que o surgimento da Literatura Surda se deu de maneira natural nos 

países, ao mesmo tempo em que a língua de sinais começou a ser usada pelos 

surdos. Esse nascimento aconteceu inicialmente em escolas de surdos, onde a 

comunicação entre crianças e jovens surdos ocorria, na maioria das vezes, às 



62 

 

escondidas, já que o uso da língua de sinais foi proibido durante muitos anos 

(MORGADO, 2011, p. 27). 

 
Figura 3 - Histórias Humor Poesia 

 
Fonte: Morgado (2011, p. 14). 

 

Para Morgado (2011) apesar de ser algo extremamente importante para a 

difusão da Cultura Surda e para a afirmação da identidade surda, a Literatura Surda 

é pouco investigada e é muito difícil encontrar livros, artigos ou estudos que tratam 

desse assunto. Autora comenta que a Literatura Surda é composta por “histórias, 

contos, lendas, fábulas, anedotas, poesia, jogos, piadas e caricaturas” (BAHAN et. 

al., 1996 apud MORGADO, 2011, p. 24), sendo alguns deles pensados 

exclusivamente para serem representados através da língua de sinais e não de 

maneira escrita, já que através da tradução pode-se perder o valor da mensagem.  

Para Karnopp (2008, p. 6) as associações criadas para consolidação das 

comunidades surdas tornam-se artefatos culturais importantes para o povo Surdo 

por serem pontos de encontro para o desporto, festas e debates de temas 

envolvendo políticas de socialização de artefatos culturais materiais que simplificam 

a vida dos surdos, como sinalizadores luminosos utilizados como campainha nas 

casas, ou para ser adaptados a babás eletrônicas, modelos de telefones para vídeo 

chamadas e outras tecnologias que auxiliem o modo visual de viver dos surdos, 

tornando-se de uma forma diferenciada da cultura dos ouvintes e com características 

próprias de um povo que é diferente e não deficiente. 

Os artefatos Culturais do Povo Surdo, e enfatizando que não são 

simplesmente materiais, mas representações de atitudes, tradições, valores, 
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normas, entre outros. Strobel (2008) identifica, no total, oito tipos de artefatos 

culturais assim definidos: 

1. Experiências Visuais - O artefato visual surda abrange as expressões 

faciais e corporais, no caso da língua de sinais as expressões facial e corporal. 

Temos também aqui a percepção visual. Com a ausência da audição e do som, os 

Surdos percebem o mundo através de seus olhos, tudo o que ocorre ao redor dele: 

latidos de um cachorro, os objetos que caem, fumaça que surge.  

2. Linguístico - Língua de sinais, “sinais caseiros”, que são os sinais usados 

por Surdos que não tiveram contato com outros Surdos e, por isso, criaram dentro 

do lar gestos e mímicas para conseguirem se comunicar em família. Temos também 

como artefato cultural linguístico a escrita da Língua de Sinais – ELS, que é uma 

forma de escrita da língua de sinais, é conhecida pelo nome de Sign Writing. 

3. Familiar - O artefato familiar implica nos conflitos que o Surdo enfrenta 

quando o médico instrui a família a não usar sinais com aquela criança e apenas 

incentivar a audição e oralidade dele. As crianças Surdas de famílias que 

desconhecem esse “mundo” têm uma carência de diálogo. O próprio anseio desta 

família em colocar aparelhos auditivos e tomar esse Surdo uma pessoa “normal” traz 

para ele grandes frustrações com o mundo e até com ele mesmo. Quando a família 

ouvinte sabe da existência da cultura Surda e procura se aprofundar e aprender 

Libras, participar da comunidade surda dá também à criança surda, oportunidade de 

relação e efetiva troca de saberes durante os diálogos.  

4. Literatura Surda - A literatura surda refere-se aos registros através de CD-

ROM, vídeos e DVD das dificuldades e/ou vitórias, de diversas experiências vividas 

pelo povo Surdo. Muitos surdos, poetas e escritores, registram suas expressões 

literárias em língua. 

5. Artefato cultural do povo surdo é a vida social e esportiva dos surdos, são 

os acontecimentos culturais, tais como casamentos entre eles, festas lazeres e 

atividades nas associações de surdos, eventos esportivos e outros. 

6. Artefato cultural do povo Surdo são as artes visuais, onde os povos surdos 

fazem muitas criações artísticas que sintetizam suas emoções, suas histórias, suas 

subjetividades e principalmente, sua cultura. O artista Surdo cria a arte para que o 

mundo saiba o que pensa, para divulgar suas crenças e explorar as formas de olhar 

e interpretar a cultura surda. 
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7. O sétimo artefato cultural do povo Surdo é a política, sendo muito influente 

nas comunidades surdas, consistido nos diversos movimentos e lutas do povo Surdo 

pelos seus direitos. 

8. Há artefatos culturais materiais resultantes da transformação da natureza 

pelo trabalho humano e sua utilização é condicionada pelo enleio do comportamento 

cultural dos povos surdos, que auxilia nas acessibilidades de suas vidas. O 

Telephone Device for Deaf (TDD) - telefone dos surdos é um exemplo das várias 

conquistas materiais do povo Surdo. 

Nestes pressupostos também se tornou parte da cultura surda usar uma fita 

azul que representa um motivo, ela engloba uma história, uma cultura, uma língua, 

um povo, representa também a opressão enfrentada pelas pessoas surdas ao longo 

da história. Hoje em dia ela representa as suas silenciosas vozes em um mar de 

línguas faladas, a cor azul foi escolhida para representar "O Orgulho de ser Surdo", 

para homenagear todos os que morreram depois de serem classificados como 

"Surdo" durante o reinado da Alemanha nazista. 

Por outro lado, também, a marca cultural do povo Surdo pode ser reconhecida 

por meio de narrativas abordando temas que dão visibilidade à língua de sinais e à 

cultura surda e identidade surda. Nesse sentido, os espaços de convivência dos 

surdos nos ajudam a compreender a forma como os próprios surdos traduzem aquilo 

que em nossa cultura pode representar encontros em bares ou restaurantes, quando 

amigos ou colegas de trabalho costumam prolongar alguns assuntos ou se 

descontraírem depois do trabalho.  

No Brasil, por exemplo, recolher as cadeiras é convencionado como uma 

intenção de dizer aos clientes “estamos encerrando expediente, vamos fechar o 

restaurante”, porém, para os surdos, apesar de ser visual, essa comunicação é 

rejeitada em algumas situações, pois faz parte da cultura surda bater papo por 

horas, sendo que na maioria das famílias de surdos os pais e parentes são ouvintes 

e quando os surdos se reúnem nos espaços sociais eles se sentem livres para 

conversar sobre qualquer tipo de assunto sem se preocuparem com o tempo, ali eles 

demonstram toda sua felicidade e se sentem bem se identificando com o seu povo a 

qual pertence, é ali onde o silencio rompe barreiras.  

Nesse sentido, podemos reconhecer que os encontros sociais promovidos por 

comunidades surdas são espaços de vivências que caracterizam a cultura surda, 

pois a maioria dos surdos é de filhos de pais ouvintes, cercados pela família ouvinte 
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e com pouco contato com a língua de sinais, cultura e identidade surda. Por isso é 

possível reconhecermos o porquê os surdos dedicam um bom tempo a conversas 

entre eles, pois estas não se resumem a um momento de descontração, mas 

representam uma oportunidade de convivência no contexto da sua cultura e 

identidade dando-lhes uma perspectiva de afirmação e o reconhecimento de 

ocupação do seu lugar no espaço. 

Nos espaços de convivência e interação da comunidade surda, os encontros 

permitem colocar em pauta problemas e aflições sociais, educacionais, econômicos 

e familiares que para eles representam assembleias para debates políticos por 

versarem sobre as limitações impostas à sua cultura específica e língua dentro de 

sua própria família. Dessa forma, na cultura e identidade surdas as narrativas 

culturais destes sujeitos permitem reflexões sobre as práticas culturais que os 

rodeiam. É uma forma de compreendermos a história contada pelo próprio Surdo 

utilizando seu corpo, suas mãos e sua alma nos processos de comunicação e 

expressão fazendo com que ele seja o protagonista de si mesmo. Esses encontros 

produzem textos nos quais os surdos traduzem o mundo por imagens através de 

suas experiências visuais, e não por palavras como os ouvintes que tem uma forma 

de se expressar totalmente diferente, os ouvintes utilizam os olhos e a audição, os 

surdos utilizam as mãos e os olhos, são canais receptores totalmente distintos de 

culturas distintas.  

Segala (2001) corrobora com essa reflexão ao assegurar que quando o Surdo 

pensa uma lista de compras, ele não estabelece a relação entre palavras tais como 

arroz, feijão etc., mas sim pensa o símbolo o sinal que identifica de forma totalmente 

visual a marca do produto, a imagem e o sinal representativos dos itens a serem 

comprados. Se forem encomendar o produto para outro Surdo comprar, não 

precisam da palavra, eles descrevem a imagem, a forma ou o desenho associado ao 

produto. No cenário acima a mensagem não está apenas na narrativa, está implícita 

na forma como a pessoa surda lê o mundo, interpreta a sociedade ouvinte que não 

conhece a língua de sinais e que por relações diversas como trabalho, comércio, 

estudo são interpeladas por jogos de linguagem como expressão do poder. 

A narrativa imagética é também uma expressão de revolta por não lhe ser 

ensinado a escrever em sua própria língua. É uma expressão a afirmar que não 

aceitam assimilar-se à cultura ouvinte. Segundo Memmi (1967), esse episódio é a 

manifestação da recusa do colonizador. 



66 

 

 
O colonizado se aceita e se afirma, se reivindica com paixão. Mas, o que é 
ele? Certamente não o homem em geral, portador dos valores universais, 
comuns a todos os homens. Precisamente ele foi excluído essa 
universalidade, tanto no do verbo como de fato. [...] demonstraram-lhe com 
orgulho que jamais poderia assimilar os outros; repeliram-no com desprezo 
para aquilo que, nele, seria inassimilável pelos outros. Está bem! Seja. Ele 
é, será, este homem. A mesma paixão que o fazia admirar e absorver [...] o 
levará a afirmar suas diferenças; já que essas diferenças, afinal de contas, 
constituem propriamente sua essência (MEMMI, 1967, p. 115). 

 

Os surdos expressam em seus encontros o sentimento de aceitação e 

afirmação de sua diferença, exemplo disso é que num bar ou restaurante ou em 

qualquer outro espaço de socialização, os surdos conversam sem se preocupar com 

o passar das horas, como se acabassem de se encontrar. A relação dos Surdos com 

o mundo perpassa por modos de socialização específicos, por hábitos e costumes 

fundada pela ausência do som, pela produção artística de fundamentação surda e 

até mesmo por hábitos linguísticos que se posicionam na fronteira entre língua e 

cultura. 

Fernandes (2017) comenta que nas comunidades surdas os surdos 

atravessam a noite conversando por horas em língua de sinais. Em espaços sociais 

de convivência, mesmo percebendo a intenção de fechar o estabelecimento não 

interrompem os diálogos em libras. Isso acontece pelo fato de que os surdos não 

tem tanta atenção da família em casa, pois os parentes de surdos são em sua 

maioria ouvintes e não demonstram interesse em aprender a língua de sinais para 

se comunicar com eles.  

Laborit (1994, p. 39) evidencia: “Quero entender o que dizem. Estou enjoada 

de ser prisioneira desse silêncio que eles não procuram romper. Esforço-me o tempo 

todo, eles não muito. Os ouvintes não se esforçam. Queria que se esforçassem”. 

Nestes pressupostos Laborit (1994) explicita um conflito: um esforço unilateral (dos 

surdos) para interagir com os ouvintes, e estes, por não se esforçarem, por 

discriminarem os surdos, acabam dando visibilidade a essa segregação e permitindo 

a “constituição” de um grupo diferente que acredita ter também uma cultura 

diferente. Essa forma de comportamento dos surdos se dá pelo fato de que eles 

rechaçam a indiferença com que funcionários, servidores públicos, instituições e de 

forma geral na forma como a sociedade não dão atenção a essa falta de integração 

e acessibilidade linguística destes sujeitos, os estabelecimentos e as instituições são 

desconhecedores da língua de sinais e tentam submetê-los aos imperativos da 
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cultura ouvinte na qual a Libras está ausente, fazendo com que os surdos tenham 

que aceitar sempre a forma ouvinte de ser e de se adaptar ao meio social na qual 

interagem por meio da língua de sinais.  

Os surdos no Brasil e no mundo em sua maioria nascem e vivem a maior 

parte do tempo entre ouvintes que não sabem se comunicar na língua nativa dos 

surdos, deixando o grupo alheio a informações acerca da política, sociedade e 

pautas relacionadas ao seu próprio país no anonimato por falta de comunicação 

uma barreira linguística a ser quebrada, sua cidade e sua família, uma grande falha 

na forma de pensar e agir assim, pois muito já se sabe que por meio na língua de 

sinais pode-se falar sobre qualquer assunto. Existe uma pressuposição de que não 

se consegue expressar ideias ou conceitos abstratos em língua de sinais esta é uma 

crença de que a língua de sinais é limitada, simplificada, ou seria um pidgin, ou seja, 

não passa de um código primitivo, mímica, pantomima e gesto.  

No Dicionário de linguística e fonética, por exemplo, gestos são considerados 

traços paralinguísticos ou extralinguísticos das línguas orais.  

Para nos desvincularmos dessa acepção exposta acima, devemos entender 

que sinais não são gestos. Assim, é correto afirmar que as pessoas que falam 

línguas de sinais expressam sentimentos, emoções e quaisquer ideais ou conceitos 

abstratos. Sendo assim, quando se encontram, eles precisam de tempo para 

conversar na sua língua sobre suas vidas, sobre o sentimento comum de ser 

estrangeiro em seu próprio país, onde a língua portuguesa no caso do Brasil para os 

surdos que convivem aqui é de forma esmagadora, é que por meio de uma inclusão 

que existe, mas que não atende a todas as especificidades devido à falta de preparo 

dos profissionais, e isso obscurece ainda mais o aprendizado destes sujeitos. A 

prova disso é quando o intérprete se depara com um Surdo na Educação Superior, a 

maior barreira não é o intérprete às vezes desconhecer os sinais, mas sim nas 

interpretações dos estudantes surdos sobre o domínio da escrita do português, 

afinal as atividades e avaliações são todas voltadas para a língua oficial do país.  

Para Fernandes (2017) o encontro entre surdos é como visitar seu país, 

precisam de tempo para eternizar a alegria de visualizar sua língua, de expressar 

através do seu corpo sentimentos na certeza de que estão sendo compreendidos. 

Esse tempo para os surdos é específico, é cultural, não é o tempo do expediente, 

não é o tempo do comércio, é o tempo dedicado à sua pátria, ao seu povo, à sua 
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língua, é, portanto, um tempo sagrado diante da solidão que vivenciam entre os 

espaços formais e informais onde se sentem excluídos. 

Para Perlin (2015), os surdos apresentam essas narrativas expressando os 

níveis de relação que dedicam ao ouvintismo tradicional e o ouvintismo natural, que 

mesmo aceitando a língua de sinais impõem restrição aos surdos.  

Dessa forma Fernandes (2017, p. 66), reconhecemos que as narrativas 

surdas não são inocentes ou infantis por não se apresentarem na perspectiva da 

cultura ouvinte ou a dominante. Essas narrativas nos desestabilizam enquanto 

ouvintes que dedicam ao povo Surdo um olhar de superioridade, a partir daquilo que 

superficialmente entendemos como visual, (que é visível), os surdos nos interpelam 

pelo poder da sua cultura, ao que nós, por prepotência cultural, pensamos saber e 

ver na sua cultura. Enxergamos seus corpos e não conseguimos interpretar sua 

língua, sua arte ou sua cultura, sequer dispomos de elementos para traduzir uma 

narrativa partindo da cultura das pessoas que são visuais, endereçada a nós na 

cultura ouvinte.  

Nesse prisma, Kojima e Segala (2001) apresentam a narrativa do surdo 

Marcelo Faccini traduzindo como o surdo percebe a relação com os ouvintes; 

 
Há tanta coisa que queria dizer, há tanta coisa que queria saber, mas é tão 
difícil entender! Como gostaria de explicar o que sinto, desabafar e você 
entender, [...]. Às vezes faço isso em sua frente e você nem percebe, será 
que é tão difícil assim para você? Afinal você é perfeito, sabe tudo [...] tenho 
medo de falar isso a você, acho que irá me abandonar. Afinal tudo que me 
ensinou sem antes me conhecer foi inútil! Por isso comece desde já, 
procure me entender, mesmo que eu pise em você, continue, pois isso fará 
parte do desafio. Me ensine tudo o que você sabe, me ensine as coisas que 

para você são banais, que isso me trará muita felicidade (KOJIMA E 
SEGALA, 2001, p. 49) 

 

No pressuposto apresentado, podemos reconhecer a elegância com que 

somos interpelados nessa arte e pela cultura historicamente massacrada por nossas 

escolas, hospitais e prisões, instituições fundamentais na garantia dos direitos ao 

desenvolvimento social e cultural do ser humano. Boas (2005) nos auxilia em tal 

reflexão ao constantemente nos desafiar a interrogar sobre quais vantagens a 

sociedade ouvinte possui sobre a cultura surda, levando-nos a descobrir a luta, a 

arte e a generosidade do povo surdo e percebendo que de fato nunca tivemos direito 

algum de impor a eles nossa língua, nossa pedagogia, menos ainda nossa 

avaliação. 
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Na cultura surda, nossos sonhos, nossos tão bem recebidos saberes, nossa 

luta têm sido ressignificado. Na sua cultura construímos identidades de intérpretes, 

professores bilíngues ou, não menos importante, somos amigos dos surdos e das 

causas dos surdos e fazemos parte da comunidade surda. Uma comunidade surda 

é formada por todos aqueles de alguma forma envolvidos com as questões das 

pessoas surdas, podendo ser familiares, parentes, amigos, professores, intérpretes, 

pastores ou padres. É um grupo heterogêneo formado por surdos e ouvintes que 

visam promover as causas do povo Surdo. 

 
Na comunidade surda também pode haver sujeitos surdos e ouvintes. Já os 
membros de uma cultura surda comportam-se como sujeitos surdos e 
compartilham das crenças dos sujeitos surdos entre si, sendo estes 
membros pertencentes ao povo surdo. (PADDEN; HUMPHRES apud 
STROBEL, 2013, p. 37). 
 

As comunidades surdas são formas de sociabilidades entre surdos e pessoas 

ouvintes que partilham da comunicação em língua de sinais, nas quais todos têm 

uma identidade visual criada pelos surdos, ou seja, um sinal de batismo 

representando o nome dessa pessoa na comunidade surda. Geralmente participam 

de festas, reuniões, cursos e movimentos de defesa da língua de sinais. 

Para Strobel (2003, p. 40), a formação de identidades surdas se dá a partir de 

comportamentos comuns repassados por meio do povo surdo. Nessa definição a 

autora apresenta um contexto de pessoas surdas em frequente contato com grupos 

de surdos, seja pela família ou por associações ou grupos de escola. A partir da 

aquisição de suas identidades, os surdos entram em relação de alteridade com o 

outro surdo e o outro representado pela sociedade ouvinte. Veja que não se fala da 

identidade no singular, como muitos educadores e pesquisadores ouvintes têm 

debatido, apresentando um conceito universal a enquadrar a diversidade de culturas 

surdas e anular as possibilidades de afirmação de suas diferenças, dando a 

impressão de que a homogeneidade é algo presente em tal povo. 

Os estudos surdos para Pinto e Junior (2007) se colocam nessa fronteira para 

legitimar o lugar dos saberes do povo surdo sobre sua cultura e identidade. 

Instaurando entre a sociabilidade dos surdos e a academia um espaço de atividade 

política e intelectual realizada por pesquisadores surdos, apresentando as 

peculiaridades com que seu povo pensa a alteridade e a domesticação daquilo que 

lhe é estranho entre o eu do surdo e o outro do sujeito surdo, para o surdo. 
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Estamos ponderando sobre a cena em que devemos discorrer e expor os 
seus acontecimentos, em que ocorre a eclosão de experiências vividas e 
pensadas, cena em foco advinda das escolas, dos bares, das associações, 
das universidades... espaços estes em que os surdos ocupam para erupção 
de sentimentos históricos de lutas e resistências [...] para que o controle 
sobre nossos corpos se descontrole, para uma subjetividade condizente 
com o ser surdo, como nosso viver e pensar a cultura com todas as 
particularidades significativas. Nossos viveres não são vazios, nossas 
experiências se desenrolam no espaço com outros e em si mesmos 
contribuindo na constituição das nossas subjetividades. É o espaço em que 
chamamos de poder – poder da cultura, poder da língua, poder da luta, 
poder do conhecimento, poder da experiência. (PINTO; JUNIOR, 2007, p. 
198). 

 

Pensar a identidade da pessoa surda sob a ótica da cultura ouvinte é negar 

sua história de resistência e produzir conhecimento respeitando o fato de que tal 

controle tem distorcido as possibilidades de avanço do conhecimento acerca da 

multiplicidade de culturas que integram a história de um povo. Os estudos surdos 

têm a proposta de problematizar os padrões e as práticas de normatização 

empregados sobre seus corpos e sobre suas vidas por meio de currículos escolares 

e principalmente nos espaços dedicados aos surdos em universidades, que pouco 

têm se preocupado em aprender com os surdos adultos como aumentar as 

possibilidades de aprendizado para crianças surdas. Precisamos abandonar os 

diálogos monolíticos e nos preparar para não apenas ensinar, mas inclusive 

aprender com a diferença. 

Muitas instituições têm valorizado a formação, a experiência acadêmica e o 

acúmulo de conhecimento sem ao menos questionar a existência de uma pedagogia 

específica na qual a cultura surda dialogue com a cultura ouvinte. Pedagogia esta 

praticada por surdos adultos na educação dos próprios filhos ouvintes, nas 

associações de surdos e comunidades surdas. Antes de pesquisar sobre os surdos, 

é importante saber o que os intelectuais surdos estão escrevendo sobre sua cultura. 

Como o estão fazendo? Por que o fazem? Perlin (2015) comenta que para 

aprofundar estudos sobre a identidade surda em estudos culturais, precisou se 

distanciar da representação estereotipada sobre o surdo pelo conceito de corpo 

danificado criado pela cultura ouvinte. As identidades surdas de forma ampla se 

definem a princípio pelas mesmas características com as quais foram definidos os 

conceitos de povo surdo. 

 
É uma identidade subordinada com o semelhante surdo, como muitos 
surdos narram. Ela se parece a um imã para a questão de identidades 
cruzadas. Esse fato é citado pelos surdos e particularmente sinalizado por 
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uma mulher surda de 25 anos: “Aquilo no momento do meu encontro com 
os outros surdos era o igual que eu queria, tinha a comunicação que eu 
queria, aquilo que identificava ele identificava a mim também, e fazia ser eu 
mesma, igual”. O encontro surdo-surdo é essencial para a construção da 
identidade surda, é como abrir o baú que guarda os adornos que faltam ao 
personagem (PERLIN, 2015, p. 54). 
 

Os usos das diversas formas de comunicação visual caracterizarão as 

identidades surdas que passam a se definir quanto às suas especificidades a partir 

do momento em que a pessoa surda cujas experiências de vida são atravessadas 

nos mais vastos contextos sociais e familiares entram em contato. Essas identidades 

que em princípio se atraem vão descobrindo na relação surdo-surdo o lugar das 

diferenças como resultado do estranhamento da outra pessoa surda pelo olhar do eu 

Surdo. Nessa perspectiva, a autora afirma que existem múltiplas identidades surdas 

construídas pelo que são; também inseparáveis daquilo que não são. 

Entre as múltiplas identidades surdas, Perlin (2005), descreve quatro tipos: 

identidades surdas híbridas, identidades surdas de transição, identidades surdas 

incompletas e identidades surdas flutuantes. 

Identidades surdas híbridas: Refere-se a surdos que nasceram ouvintes: 

adquiriram a língua oral como primeira língua e se tornaram surdos com o tempo. 

Conhecem naturalmente a estrutura da língua portuguesa tendo aprendido a língua 

de sinais posteriormente. 

 
Isso não é tão fácil de ser entendido, surge a implicação entre ser surdo, 
depender dos sinais e pensar em português, [...] assim você sente que 
perdeu aquela parte de todos os ouvintes e você tem pelo meio a parte 
surda. Você não é um, você é duas metades. (PERLIN, 2015, p. 64). 

 

Nas identidades surdas híbridas estará presente o uso das duas línguas, o 

ser visual como uma forma de pertencer ao povo Surdo. Mesmo que tenha 

estabelecido uma experiência intensa com uma língua oral auditiva, direcionará o 

sujeito às identidades surdas. 

Identidades surdas de transição: Essas identidades são marcadas pelas 

experiências de surdos que nascem em famílias ouvintes e são proibidos de sinalizar 

e de manter contato com a cultura surda, mas ao tornarem-se adolescentes ou 

adultos, aderem à identidade surda. 

 
Transição é o aspecto do momento de passagem do mundo ouvinte com 
representação da identidade ouvinte para a identidade surda de experiência 
mais visual. [...] no momento em que esses surdos conseguem contato com 
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a comunidade surda, a situação muda e eles passam pela “desouvintização” 
da representação da identidade. (PERLIN, 2015, p. 64). 

 

Essa transição é completada quando os surdos deixam de ser influenciados 

pelos valores e comportamentos da cultura ouvinte, mesmo que ainda continuem 

sofrendo com as sequelas deixadas pela representação ouvinte. 

Identidade surda incompleta: Mostra-se quando os surdos interiorizam a 

ideologia de que a cultura hegemônica ouvinte é o modelo ideal, reproduzindo em 

suas práticas a necessidade de aceitação em tal cultura, reconhecendo-a como 

superior, negando em si a identidade surda. Para Perlin (2015), uma identidade 

surda incompleta pode ser sintoma “de alguém cuja identidade, seja porque evitada, 

porque ridicularizada, ou porque reprimida pelo estereótipo”, não consegue assumir 

sua identidade surda e apropriar-se da cultura surda como elemento de 

fortalecimento do povo surdo para lutar contra essa negação social. 

Essas pessoas, mesmo em contato com surdos, sentem-se inferiorizadas e 

não realizadas por não conseguirem participar da cultura hegemônica ou por não 

atenderem às expectativas de familiares e educadores ouvintes. Não assumem sua 

identidade surda, mesmo entre os surdos tendem constantemente a legitimar a 

superioridade da cultura ouvinte acreditando que estar entre ouvintes os isenta de 

ser alvo de discriminação. Devido ao trauma interiorizado preferem moldar seus 

sonhos pautados no que a cultura dominante introjetou em suas experiências. 

Identidades surdas flutuantes: As identidades surdas flutuantes dizem 

respeito a surdos que, segundo Perlin (2015), não conseguiram estar a serviço da 

comunidade ouvinte por falta de comunicação e nem a serviço da comunidade surda 

por ausência da língua de sinais. “É o sujeito Surdo construindo sua identidade com 

fragmentos das múltiplas identidades de nosso tempo”. São surdos que em escolas 

ou entre familiares não conseguem se comunicar e seu contato com outros surdos é 

insuficiente devido a não frequentarem associações ou escolas que tenham 

estudantes surdos. Algumas dessas pessoas tendem a se submeter às práticas da 

comunicação dominante desejando ser ouvintizadas a qualquer custo, 

desempenhando atitudes que desconstroem sua autoimagem como pessoa surda. 
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3.4 Cultura visual e pedagogia surda 

 

Para conceituarmos cultura visual, nosso pensamento segue por campos 

totalmente permeados de imagens das mais variadas formas, as quais se 

expressam e comunicam uma diversidade de coisas. Por se tratar de uma gama 

imagética, sua definição além de abrangente em vários campos de estudos não é 

das mais precisas.  

 
O termo cultura visual pode englobar uma variedade de formas de 
representação, desde as artes visuais e o cinema, até a televisão e a 
propaganda, atingindo ainda áreas em que, em geral, não se tende a 
pensar em cultura visual – as ciências, a justiça, a medicina, por exemplo. A 
cultura visual se ocupa da diversidade do universo de imagens. O conceito 
de ‘cultura visual’ foi introduzido no debate acadêmico como um novo foco 
de investigação e rapidamente tornou-se tema de uma discussão acalorada 

[...] (MONTEIRO, 2008, p. 131). 
 

A visualidade através dos olhos faz parte do mundo e da vida de algumas 

pessoas, os sujeitos surdos tem essa relação visual de forma muito mais aguçada e 

que faz parte de uma característica do povo sinalizante, pois é através dos olhos 

que ele percebe, apreende e compreende tudo ao seu redor através da linguagem. 

Perlin e Miranda (2003) definem essa visualidade do sujeito surdo como uma forma 

de ser no mundo, um modo de vida, uma experiência visual, com um significado. 

 
Experiência visual significa a utilização da visão, (em substituição total da 
audição), como meio de comunicação. Desta experiência visual surge a 
cultura surda representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de 
ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no 
conhecimento científico e acadêmico (PERLIN; MIRANDA, 2003, p. 218). 
 

Nesses moldes, os olhos da pessoa surda fazem dos seus olhos a sua 

audição e a forma como percebem o mundo ao seu redor, é através deles que a 

comunicação se faz presente nas suas experiências de vida. Para os surdos os 

olhos são a porta de entrada para novos conhecimentos e aprendizagens nas suas 

interações com outros sujeitos. 

Para Segala (2010, p. 23), são alguns dos exemplos da experiência visual 

dentro da cultura surda são, tocar a campainha de luz; Preferir ler gibis e revistas a 

livros; Buscar filmes e programas de televisão com legenda e também filmes mudos; 

Preferir assistir ao teatro de surdos, teatro de mímica e circo do que a show de 

música; Privilegiar programas onde a linguagem visual seja mais importante que a 

percepção auditiva. Isso faz parte de uma cultura visual específica da pessoa surda, 
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o qual tem na sua gestualidade, nas suas expressões e nos signos a constituição de 

sua existência como sujeito. A língua de sinais que é a primeira língua dos surdos é 

extremamente visual, a cultura está pautada na visualidade, as suas percepções de 

mundo e a sua inteligência, são percebidas pelos olhos. O Surdo vive num mundo 

onde as relações se dão, de forma majoritária, num contexto das línguas orais, mas 

com grande influência imagética, onde os signos representam e comunicam uma 

diversidade de coisas. 

De acordo com Perlin e Strobel (2006) a visualidade é algo extremamente 

importante para o surdo. Elas afirmam estar comprovadas que a cultura surda 

proporciona formas que possibilitam a construção de significados e símbolos. Estes 

por sua vez, orientam ações e norteiam a construção da identidade do sujeito. Dessa 

forma, a cultura surda envolve elementos que são amparados pelo visual, com “[...] 

narrativas pedagógicas onde enfatiza o jeito surdo de ensinar, onde apela por 

estratégias de ensino visuais, transmissão de conhecimentos em língua de sinais 

[...]” (PERLIN; STROBEL, 2006, s/n), procurando pautar todas as formas de ensino 

no visual. 

Dessa forma, os surdos são capazes de estabelecer uma comunicação com 

um mundo externo ao seu, o mundo dos ouvintes, não necessita estritamente que 

ela seja expressa por meio de símbolos ou signos verbais, pode ser mediada e 

estabelecida tendo como base as imagens, os signos não verbais, que por sua vez, 

cumprem a função comunicativa, assim como a língua de sinais que é uma língua 

expressa em signos visuais. 

O Surdo ouve por meio do olhar e fala com as mãos através dos gestos, ou 

seja, seus olhos são seus ouvidos e suas mãos, sua voz. “As pessoas surdas 

percebem o mundo de maneira diferente das ouvintes. Utilizam a visão, enquanto os 

ouvintes utilizam a audição. [...] a informação é recebida pelos olhos e produzida no 

espaço, pelas mãos, pelo movimento do corpo e pela expressão facial” (CHOI et al., 

2011, p. 28-29). 

Sacks (1998) ressalta a grande importância do abade Del’Epée na vida do 

surdo do século XVIII o qual reconheceu nele a capacidade de adquirir o 

conhecimento igual a qualquer pessoa desde que respeitando suas especificidades. 

Assim, “[...] associando sinais a figuras e palavras escritas, o abade ensinou-os a ler; 

e com isso de um golpe, deu-lhes o acesso aos conhecimentos e à cultura do 
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mundo” (SACKS, 1998, p. 30). Mais uma vez, mostra-se aqui a grande importância 

da imagem, do visual associado ao ensino e à aprendizagem da pessoa surda. 

Os sentidos visuais dos surdos são bem aguçados, meio pelo qual sua 

inteligência pode ser desenvolvida e estimulada através do imagético. Sentido que 

contribui grandemente para alcançar êxito e significado na aquisição dos 

conhecimentos que os permeiam. Nesses pressupostos, Perlin (2003) explicita a 

condição do surdo que é a de um ser constituído pela experiência visual, na qual sua 

essência e identidade se desenvolvem e se transforma a partir das experiências 

visuais experimentadas em seu cotidiano. 

Abade Sicard, contemporâneo de l’Épée, em uma de suas experiências como 

educador de surdos foi tutor de um jovem surdo em especial, Jean Massieu, tornou-

se seu pupilo (SACKS, 1998). Este alcançou notável êxito em seu aprendizado, 

tornando-se eloquente na língua de sinais e na língua escrita. Um processo 

descoberto e desenvolvido a partir do uso dos signos imagéticos.  

 
Sicard descobriu [...] que o menino tinha boa percepção visual; começou a 
desenhar figuras de objetos e pediu a Massieu que fizesse o mesmo. 
Depois para iniciar Massieu na língua, Sicard escreveu os nomes dos 
objetos em seus desenhos. [...] Assim que Massieu percebeu que um 
objeto, ou uma imagem, podia ser representado por um nome, surgiu nele 
um apetite enorme e arrebatador por nomes (SACKS,1998, p. 59-60). 

 

Neste cenário Vigotski (2007) comenta que a imagem e os signos em geral 

são sistemas criados pelo ser humano com a função primordial de estabelecer 

interação comunicativa entre o indivíduo e o meio do qual faz parte. Essas imagens 

e signos são carregados de significados e dessa forma transmitem ideias, sentidos, 

transformam a cultura do homem e consequentemente adicionam novos olhares às 

velhas formas e novos conhecimentos ampliando os horizontes. Dessa forma, a 

percepção, a compreensão e a experiência visual intrínseca ao Surdo podem, 

através das imagens, trazer-lhes diversos tipos de aprenderes, abrindo caminhos 

que lhe darão acesso ao conhecimento. 

Perlin (2005) evidencia que a visualidade do sujeito surdo o diferencia do 

sujeito ouvinte quanto às formas de aquisição dos conhecimentos adquiridos por 

ambos. A autora reforça que: 

 
A cultura ouvinte no momento existe constituída de signos essencialmente 
auditivos. No que tem de visual, como a escrita, igualmente é constituída de 
signos audíveis. Um surdo não vai conseguir utilizar-se de signos ouvintes 
como, por exemplo, a epistemologia de uma palavra. Ele somente pode 
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entendê-la até certo ponto, pois a entende dentro de signos visuais 
(PERLIN, 2005, p. 56). 
 

Para Perlin (2005) do ponto de vista teórico, comenta ser impossível o surdo 

se apoderar da língua oral de modo natural como ocorre com o ouvinte, pelo simples 

fato deste ser auditivo e o surdo ser visual. Seu campo de ação e atuação está 

pautado na visualidade. Diante disso, entende-se que os signos da escrita precisam 

ser transformados em signos visuais com sentido para o Surdo, ou seja, os signos 

da escrita que têm conotação auditiva necessitam ser transferidos para a língua de 

sinais, que é visual e natural. Os signos também precisam ser interpretados na 

língua do Surdo, que por sua vez é uma língua significativa, pois é totalmente visual 

e, portanto, compreensiva. Não há como negar o fato de que a pessoa surda se 

apropria dos conhecimentos por meio da visão, das suas experiências visuais e não 

das experiências auditivas como ocorre com o sujeito ouvinte. 

Perlin (2003) ainda corrobora dizendo que o ser surdo ou a experiência de ser 

surdo em sua visualidade é abrangente, envolve vários fatores, perpassa o ser 

humano em toda sua formação e construção pessoal, social e coletiva. 

 
[...] experiência visual significa mais que a utilização da visão, como meio de 
comunicação. Desta experiência visual surge a cultura surda representada 
pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de ser povo surdo, de se 
expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no conhecimento 
cientifico e acadêmico. A cultura surda comporta a língua de sinais, a 
necessidade do intérprete, de tecnologia de leitura (PERLIN, 2003, p. 96). 

 

Dessa forma com base nestes pressupostos teóricos apresentados, todos os 

elementos que representam a cultura surda envolvem o mundo visual da língua de 

sinais, aparelhos tecnologias utilizados para proporcionar a comunicação a vida e o 

aprendizado do Surdo. Dessa forma a cultura surda é interpelada pelo visual, uma 

cultura representada pela diferença e não pela falta ou pela indiferença. 

A Cultura visual se torna relevante na medida em que se percebe que as 

reflexões acerca da arte surda poderão ser enriquecidas ao se estabelecer um 

diálogo entre os estudos culturais surdos e entre os estudos da cultura visual. Isso 

ocorre porque, enquanto os estudos culturais surdos vão apontar elementos que 

compõem a cultura surda a partir dos diversos artefatos culturais (STROBEL, 2009), 

constituídos tendo-se os aspectos da visualidade como características 

preponderantes, os estudos acerca da cultura visual provoca uma visão crítica e 

reflexiva acerca dos sentidos expressos nas imagens produzidas por artistas surdos, 
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imagens estas que refletem diretamente aspectos intrinsecamente relacionados aos 

modos de vida, às línguas, às lutas e aos comportamentos do povo Surdo, de modo 

que reiterando a importância dada a essas interações sociais na educação e através 

dela que os sujeitos se significam e se ressignificam. 

Além disso, a partir das reflexões proporcionadas pelos estudos da cultura 

visual, tornam-se mais compreensíveis determinados aspectos culturais que se 

evidenciam nas produções artísticas do povo Surdo.Dentre os diversos artistas 

surdos podemos citar Francisco Goulão que nasceu em Lisboa, tem 66 anos e é 

Surdo. É professor de surdos licenciado pela Universidade de Lisboa, na Faculdade 

de Belas Artes. 

Espinhense de adoção e de alma, sua grande admiração pela cidade se 

expressa em centenas de desenhos e pinturas que a retratam – algumas dessas 

obras foram reunidas e expostas pela primeira vez em 2012, em uma exposição 

local intitulada “Goulão pinta Espinho” (anos mais tarde, em 2016, outras deram 

corpo ao livro “Goulão desenha Espinho”). Desde então, “seguiram-se mais cinco 

exposições individuais, todas elas dedicadas a Espinho e à língua gestual, com 

trabalhos a lápis de cor e aquarela”, afirma o artista.  

Numa das lojas interativas do Turismo do Porto e Norte, localizada no 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro (o Aeroporto do Porto), os seus trabalhos, de tão 

emblemáticos que são, já serviram como cartaz turístico do conselho que lhe é tão 

caro, também conhecido como a “Rainha da Costa Verde” (epíteto dado à cidade de 

Espinho). Ao que se percebe, tal sítio vive terna e continuamente nos seus lápis, nos 

seus pincéis e em seu coração. 
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Figura 4 - Goulão desenha São Silvestre de Espinho 

 
Fonte: Prof. Francisco Goulão [11-01-2019] 

 

Quando o artista completou 61 anos, ele fez um desenho de si mesmo com 

representações que o caracterizam como Surdo e se faz ver através de sua arte e 

seus ideais, até mesmo em forma de protesto. Essas pinturas representam muitas 

das pautas que preenchem a causa surda brasileira. As mesmas também seguem 

acesas em Portugal, como as reivindicações por uma educação bilíngue de 

qualidade com base nas demandas por acessibilidade nos serviços públicos e 

privados, nos circuitos culturais e em varias outras áreas da sociedade onde não se 

tem acessibilidade linguística para os surdos usuários da língua de sinais. Essa 

afirmação exposta em pinturas é a promoção da língua gestual no intuito de alcançar 

o reconhecimento e o respeito a pessoa surda e para se avivar os movimentos 

associativos do povo Surdo. 

O artista plástico português Francisco Goulão com sua arte estreitar os laços 

que unem as comunidades surdas brasileiras às comunidades surdas portuguesas. 

Essas expressões culturais produzem manifestação para além da cultura lusófona. 

Neste contexto a arte surda é um reflexo cultural e identitário de uma comunidade 

que se expressa através da individualidade do artista Surdo, sem, contudo, 

abandonar a representação da visão de um grupo. É através das artes visuais que 

os surdos buscam encontrar-se com sua historia, suas emoções, seu meio social e 

sua língua. Percebe-se que a arte visual surda contribui para o desenvolvimento da 

consciência crítica e transmite conhecimento, denuncia uma insatisfação e reafirma 

um posicionamento político.  
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Olá sou Francisco Goulão sou surdo e professor de surdos estamos num 
país ignorado que não conhece o mundo dos surdos. Viva a escola especial 
e exclusiva para as crianças surdas e abaixo a escola inclusiva. respeitar o 
estado, a nação, a pátria, o Portugal e as crianças surdas. a política não 
resolver nada e deve ser banida. os políticos mentem e não cumprem nada. 
a democracia não se pode governar contra as pessoas. respeitar a 

constituição e os deficientes. viva a comunidade surda (GOULÃO, 2012, 
p. 21) 

 

Figura 5 - Francisco Goulão 61 Anos 

 
Fonte: Prof. Francisco Goulão [27-03-2012] 

 
 

A fala não só representa uma manifestação cultural visual, mas também uma 

forma de protesto e indignação contra o sistema político de seu país, uma forma de 

afirmação em que a pessoa surda demonstra sua luta por uma melhor educação e 

por direitos adquiridos ao longo de suas conquistas tão aguerridas. 

Quando se pensa em cultura visual, o conceito recorrente é de um conjunto 

de práticas simbólicas de um determinado grupo: língua, artes (literatura, música, 

dança teatro etc.), religião, sentimentos, ideias, modos de agir e de vestir. Poche 

(1989) afirma que, por cultura, entendem-se os esquemas perceptivos e 

interpretativos segundo os quais um grupo produz o discurso de sua relação com o 

mundo e com o conhecimento, ou qualquer outra proposição equivalente; a língua e 

a cultura são duas produções paralelas e, além disso, a língua é um “recurso” na 

produção da cultura, embora não seja o único. Pare ele, a língua é, neste sentido, 

um instrumento que serve à linguagem para criar, simbolizar e fazer circular sentido, 

é um processo permanente de interação social. Sendo assim as artes visuais 
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pintadas por surdos são uma forma de interação social carregada de sentimentos e 

expressões que transcendem a barreira do silêncio. 

 

Figura 6 - Goulão desenha o Dia do Pai - 2014 

 
Fonte: Prof. Francisco Goulão [17-03-2014] 

 

 Na arte de ensinar a pedagogia compreende os processos formativos que 

atuam por meio da comunicação e intercâmbio das experiências humanas 

acumuladas. Desta forma ela produz práticas sociais que contribui para modificar os 

indivíduos e os grupos em seus estados físicos, mentais, espirituais e culturais. 

Criada na Grécia antiga, a pedagogia se preocupar com a educação de excelência e 

atuar nos mais diversos campos da educação. 

Neste contexto, a pedagogia é a arte da educação que encanta, atrai e 

produz efeitos, provoca e instiga a curiosidade para a construção de conhecimentos 

e significativos. Para Libâneo (2001) a pedagogia é uma ciência que busca explicar 

os fenômenos relacionados aos processos de ensino e aprendizagem. 

Alfabetizar estudantes com Culturas diferentes é um choque tanto para o 

professor ouvinte como para os estudantes Surdos, por não entenderem de imediato 

o complexo linguístico da língua um do outro.  

Não é suficiente conhecer a Língua Brasileira de Sinais para poder atuar 

eficazmente na escola com o estudante Surdo. É também necessário conhecer a 

Cultura Surda através da participação e vivência na comunidade Surda, aceitação 

da diferença e paciência para inteirar-se nela. 

 



81 

 

[...] mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-profissionais, 
investiga a realidade educacional em transformação, para explicitar 
objetivos e processos de intervenção metodológica e organizativa referentes 
à transmissão/assimilação de saberes e modos de ação. Ela visa o 
entendimento, global e intencionalmente dirigido, dos problemas educativos 
e, para isso, recorre aos aportes teóricos providos pelas demais ciências da 
educação (LIBÂNEO, 2001b, p. 10). 

 

A Pedagogia Surda tem um sistema educativo próprio, abrangendo sem limite 

de lugar, podendo ser contempladas através das histórias em Libras e passadas 

pelos Surdos sinalizadores mais velhos. É informalmente que observamos a 

evolução gradual da comunicação sinalizada que hoje é respeitada e valorizada pela 

comunidade Surda Brasileira. 

De fato, o que vivenciamos na atualidade na educação de surdos, não é “uma 

mudança de conteúdo (refutação de erros antigos, nascimento de novas verdades)”, 

mas “uma modificação nas regras de formação dos enunciados que são aceitos 

como cientificamente verdadeiros” (FOUCAULT, 1979, p. 5). O discurso da 

importância da Língua de sinais na educação dos surdos é, na atualidade, o mais 

aceito cientificamente.  

A principal mudança na educação dos surdos diz respeito à possibilidade do 

Surdo dizer-se na sua língua, dizer-se em Língua de Sinais. Na história da Educação 

dos surdos, o ideal hegemônico durante séculos foi o da oralização dos sujeitos 

surdos. 

Na educação infantil é importante que a criança surda tenha a oportunidade 

de interagir na Língua de Sinais com o professor, pois terá o seu desenvolvimento 

linguístico de maneira natural. Quanto aos pais, na maioria ouvinte, é importante que 

os mesmos também sejam usuário da Língua de Sinais para que a criança seja 

independente e com essa conquista, ao chegar à fase da adolescência as noções 

das atividades de conviver entre Surdos e ouvintes já tenha maior esclarecimento e 

entendimento. 

Nessa perspectiva, a pedagogia é uma ciência que auxilia na formação do 

sujeito, no seu conhecer o mundo e na aprendizagem das coisas que este 

proporciona, enfim, ela contribui em grande parcela para a vida de cada ser humano 

e seu posicionamento na esfera social, cultural, política, entre outras, como um ser 

pensante, crítico e reflexivo. Libâneo (2001b, p. 6) define que a pedagogia é um 

campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação 

relacionado ao ato educativo, a prática educativa como componente integrante da 
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atividade humana, como fato da vida social, inerente ao conjunto dos processos 

sociais presente na educação escolar.  

De acordo com Freire (1996, p. 23), a pedagogia como ciência, produz 

conhecimento e saberes diverso. Trata-se de uma arte que possibilita trocas na 

relação entre educando e educador. Isso porque “Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender. Cuja arte de ensinar não existe sem aprender 

ou vice-versa”. Esse compartilhar de experiências e aprendizagens é possibilitado 

através do círculo de cultura proposto por Paulo Freire. Nesse círculo se estabelece 

um vínculo, no qual o aprendizado coletivo tem maior importância que o simples ato 

de saber ler e escrever. 

O trabalho pedagógico requer muita flexibilidade e criatividade dialógica 

sinalizada, sempre reafirmando a importância da compreensão da cultura Surda 

existente. A Pedagogia Oral-auditiva deve ser introduzida como aprendizagem 

acrescentada e não de substituição. O ensino deve, portanto, ser adaptado ao 

cognitivo do estudante Surdo. 

Quadros (1997) defende a proposta de educação bilíngue e define que o que 

a sustenta é o respeito às pessoas surdas no seu direito de utilizar a Língua de 

Sinais em diferentes espaços: institucionais, acadêmicos ou no dia-a-dia. "Os 

Estudos têm apontado para essa proposta como sendo mais adequada para o 

ensino de crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como 

natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita" (QUADROS, 

1997, p. 27).  

As propostas de educação bilíngue são ainda iniciais no Brasil, uma vez que 

tal modelo começou a ser difundido a partir da década de 1990, mas muitas 

experiências têm se mostrado exitosas. 

Gomes, Moscoso e Souza (2011, p. 5) argumentam que é necessário ousar 

na produção de conhecimentos quebrando paradigmas e reinventando ações 

pedagógicas e atos educativos. Essa reinvenção torna-se possível quando 

adotamos “[...] uma postura alicerçada num processo permanente de ação e reflexão 

que leve a resultados inovadores no trato da educação”. Diante disso, as narrativas 

imagéticas podem nos auxiliares grandemente nesse processo de construção de 

conhecimentos. Elas estão ao alcance de todos, ao passo que possibilita também o 

desenvolvimento da pedagogia do olhar com premissas voltadas para a cultura 

visual. 
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Salientamos que a visualidade é apontada por pesquisadores da área da 

pessoa surda, como o meio mais eficaz de atingir os surdos e favorecer a sua 

produção de conhecimentos (QUADROS, 1997, CAMPELLO, 2007, LODI, 2007; 

LACERDA, 2009). Campello (2007) propõe que se use intensamente a visualidade 

na educação dos surdos e defende uma “pedagogia visual”, explicada como aquela 

que faz uso da língua de sinais e elementos da cultura surda como: 

 
[...] contação de história ou estória, jogos educativos, envolvimento da 
cultura artística, cultura visual, desenvolvimento da criatividade plástica, 
visual e infantil das artes visuais, utilização da linguagem de Sign Writing 
(escrita de sinais) na informática, recursos visuais, sua pedagogia crítica e 
suas ferramentas e práticas, concepção do mundo através da subjetividade 
e objetividade com as “experiências visuais” (CAMPELLO, 2007, p. 129). 

 

Se o surdo é definido como um sujeito visual (QUADROS, 1997, SKLIAR, 

1997, SOUZA, 2007), pode afirmar que é pela visualidade que os conhecimentos 

acadêmicos seriam adquiridos com mais facilidade. Então podemos prever que as 

escolas adotem a visualidade com intensidade na educação dos surdos. Porém, 

Lebedeff (2010) constatou exatamente o contrário, ou seja, que, embora haja o 

discurso de que o surdo aprende pela experiência visual, nem sempre isso se aplica 

às estratégias de ensino. Ela relata sobre suas observações que "[...] a tendência 

maior é a de reprodução de atividades e experiências ouvintes, com tímidas 

incursões pelo letramento visual e pela cultura surda” (LEBEDEFF, 2010, p. 177). 

Segundo a autora, se as pesquisas afirmam que o surdo aprende pela 

experiência visual, seria esperado que as escolas utilizassem a visualidade como 

estratégia principal nos processos pedagógicos, mas não é o que acontece. 

 
Esta distância entre discurso (o surdo é sujeito visual) e prática (experiência 
visual não é privilegiada na escola) pode ser observada tanto na escola 
para ouvintes com alunos surdos incluídos como nas próprias classes de 
surdos, seja com professores surdos ou ouvintes (LEBEDEFF, 2010, p. 176-
177). 
 

Dessa forma sejam quais forem às formas visuais utilizadas, pinturas, 

desenhos, fotos, filmes ou teatro, elas podem contribuir de forma significativa para 

os processos de ensino e aprendizagem. A arte de ensinar e aprender produz uma 

dinâmica que facilita a comunicação e expressão dos conteúdos e a aquisição de 

conhecimentos. Essa é uma questão que está presente no contexto dos 

fundamentos educacionais com surdos. Na cultura surda, a aquisição dos 

conhecimentos de mundo se dá através da pedagogia surda. É por meio da cultura 
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visual que o Surdo exercita o contemplar do mundo ao mesmo tempo em que o 

interpreta e aprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO IV - O INTÉRPRETE EDUCADOR 
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4.1 Sobre o intérprete educador  

 

Nesta seção buscamos refletir sobre a atuação e o papel do intérprete 

educacional nos diferentes contextos do ensino supérior. Abordamos sobre a 

complexa, difícil e cansativa tarefa deste profissional. Isto porque na atuação do 

intérprete estão envolvidos sua formação, restrição de tempo para interpretação e 

tradução e as escolhas adequadas nos mais diversos aspectos dos processos de 

ensino e aprendizagem de sala de aula, além das questões relativas aos contextos 

específicos de cada conteúdo ou disciplina.  

Na seção demonstramos que o intérprete educador, dentre várias habilidades, 

poderá conhecer a língua de sinais e os diversos saberes práticos que envolvem 

não só saber sinalizar as palavras nas duas línguas, mas possuir competências e 

habilidades relacionadas ao conhecimento gramatical, linguístico e cultural. Neste 

sentido, é de fundamental importância que seja mantido os sentidos pretendidos, 

para além da literalidade e das suas responsabilidades frente às dificuldades que 

aparecem ao longo de sua atuação como intérprete. 

 

4.2 Fundamentação teórica da necessidade do intérprete educador  

 

Em meio aos profissionais que atuam na efetivação de práticas de educação 

de Surdo encontra-se o intérprete educacional de LIBRAS e Português. Profissional 

previsto com o que se estabelece no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

(BRASIL, 2005). Conforme estabelece o decreto, o intérprete é responsável pela 

acessibilidade linguística dos estudantes surdos que frequentam a Educação 

superior, interpretando do Português para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e 

vice-versa. A demanda por este profissional é crescente e também tem sido 

crescente o número de surdos matriculados em busca de conhecimento mediado 

pela LIBRAS. Contudo, este profissional tem sido historicamente constituído na 

informalidade das relações sociais, sem formação específica para esta atuação. Em 

2005, se iniciam os primeiros cursos em nível superior para formação de TILS.  

Com a publicação do Decreto nº 5.626/2005, ficou determinado oficialmente 

níveis de formação e atribuições do papel do intérprete de LIBRAS. Em 2008 foi 

criado o primeiro bacharelado para formação de TILS. Neste sentido, os principais 

aspectos que consideramos fundamentais para a formação de TILS para atuarem na 
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área educacional, levando em conta a demanda crescente por este profissional em 

todos os níveis de ensino, é seu papel na efetivação de práticas de educação de 

surdos na perspectiva bilíngue. É de fundamental importância reconhecermos o 

campo de atuação do intérprete educacional de LIBRAS, na modalidade simultânea 

dentro de sala de aula na graduação e nas pós-graduações no contexto da 

Educação Superior.  

Neste contexto, os espaços educativos têm como função a preservação e a 

transmissão cultural e, para isso, é essencial que seja um espaço acessível para 

todas as pessoas, independentemente de suas potencialidades ou diferenças. Ao se 

abordar a educação da pessoa surda, é essencial que se conheça como ela vem 

acontecendo atualmente, quais as ferramentas e adaptações utilizadas e, 

especialmente, os personagens que integram nesse cenário, no caso o intérprete 

educacional seria o protagonista porque é ele que detém as competências e 

habilidades de transmitir o conhecimento da língua portuguesa para a língua de 

sinais. 

Lacerda (2007) e Gurgel (2009) nos alertam que as discussões referentes ao 

papel e a formação de intérpretes no espaço educacional ainda bastante recente. 

Pouco se conhece sobre as práticas educacionais daquilo que é realizado em sala 

de aula pelos intérpretes na perspectiva da educação bilíngue para surdos. Além 

disso, por ser uma profissão em processo de formação, ainda não há profissionais 

formados que foram habilitados para essa função. O que temos são intérpretes de 

LIBRAS que se limitam a acessibilidade da língua de sinais. Basta qualquer pessoa 

que saiba língua de sinais quererem trabalhar que acaba sendo considerado, 

potencialmente, um intérprete da língua, não sendo exigida formação ou qualificação 

especifica, para além do domínio de LIBRAS, nem sempre bem avaliado.  

A presença do TILS em sala de aula por si só não assegura que as questões 

metodológicas sejam alteradas para contemplar todas as necessidades 

educacionais especiais do estudante Surdo visando a uma atenção emancipadora. 

Muitas vezes, a presença do intérprete acaba por mascarar uma inclusão que na 

realidade acaba excluindo. Além disso, a falta de formação profissional específica 

para a atuação educacional constrói uma visão equivocada de que o intérprete deve 

ter uma formação generalista, e que ele, por vezes, pode se responsabilizar pelos 

processos de aprendizagem dos estudantes surdos. Com isso, a aquisição dos 
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conteúdos curriculares pode continuar sendo insatisfatória e ineficiente, criando 

obstáculos novos para o desenvolvimento educacional do estudante Surdo. 

Neste contexto reconhecemos que a formação dos TILS precisa ser pensada 

com cuidado para que os vários aspectos envolvidos em sua atuação profissional 

sejam trabalhados. Sobral (2005) afirma que o domínio da língua não é suficiente 

para a atuação profissional, considerando que se trata de compreender bem as 

ideias, pois serão elas o foco do trabalho, para além das palavras que as compõem. 

Neste sentido, defende ser fundamental desenvolver conhecimentos para além do 

conteúdo mais direto da mensagem, 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 de sinais. 

Neste sentido, compreendemos que é exatamente neste terreno denso e 

plural que atua o intérprete educacional, elegendo os sentidos que lhe parecem os 

mais promissores para serem transpostos para outra língua em cada processo 

tradutório e interpretativo. Ao contrário do que se afirma frequentemente, a posição 

de um intérprete, longe de ser neutra, é a de um interlocutor e mediador do 

conhecimento, que, na situação discursiva, precisa fazer escolhas, eleger sentidos, 

para deles se apropriar e fazê-los chegar ao seu destinatário. Fazem escolhas, não 

para colocar suas impressões, mas suas impressões são fundamentais nas escolhas 

de sentido que faz para verter de uma língua a outra com a maior fidedignidade 

possível. 

Para Lodi (2007) interpretar implica conhecimento de mundo, que, mobilizado 

pelos enunciados, contribui para a compreensão do que foi dito e em como dizer na 

língua de sinais, consciente dos sentidos múltiplos expressos nos discursos. Com a 

percepção dos sentidos, as formas verbais de origem são ofuscadas, cabendo ao 

intérprete escolhas, procurando expressar o sentido sem prender-se às formas da 

língua de partida. Ele deve produzir um novo enunciado que atenda à completude da 

mensagem original, refletindo as características da língua de chegada, sem deixar 

traços da língua de partida. 

Sobral (2008) assegura que a tarefa do intérprete educador se torna mais 

complexa quando encara o cerne de seu trabalho com fidelidade a tradução sem 

negligenciar a língua para a qual se traduz. Para ele, precisamos conhecer 

profundamente a língua da qual pretende traduzir, acompanhando as mudanças 



88 

 

pelas quais a língua passa, considerando que o conhecimento restrito desta língua 

pode levar a traduções e interpretações equivocadas. Por isso, ele recomenda ser 

necessário que o intérprete educador tenha conhecimento da língua alvo, buscando 

nela os modos mais adequados de significar aquilo que está sendo apresentado em 

outra língua.  

Por outro lado, Lacerda (2007) comenta que o interesse em formar TILS para 

atuar em experiências de educação bilíngue, torna-se relevante que se enfatize 

ainda aspectos da formação que focalizem questões relativas aos espaços 

educacionais. Por conta disso, é de grande relevância que haja pesquisas na área 

que priorize o conhecimento sobre a LIBRAS e o intérprete educacional. Isto porque 

os conhecimentos da língua de sinais associados aos aspectos pedagógicos 

tornam-se uma ferramenta poderosa na educação do estudante Surdo no contexto 

da Educação Superior. 

 

4.3 Estudos internacionais e nacionais sobre o intérprete educacional 

 

No cenário internacional, a Declaração de Salamanca na (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1994), foi um marco para impulsionar a inclusão 

educacional. Um documento internacional assinado por vários países, inclusive o 

Brasil, e teve como meta não deixar nenhum estudante fora do ensino regular, com o 

desejo de colocar todos os estudantes no ensino regular, independentemente de sua 

origem social, étnica ou linguística. Com isso, o poder público inseriu o intérprete de 

língua de sinais na sala de aula onde haja surdos matriculados, pretendendo, assim, 

criar estratégia para manter a ideia de que a educação do Surdo deva ser 

disponibilizada no ensino regular com a garantia ao Surdo da aquisição dos 

conteúdos escolares na sua própria língua (QUADROS, 2006). 

Na década de 90 houve vários pesquisadores na área da educação e 

linguística que direcionaram suas pesquisas para a educação de surdos, em 

particular para a aquisição da língua de sinais e para o processo de ensino e 

aprendizagem do português como segunda língua. Todavia, com as políticas 

públicas de inclusão, alguns destes pesquisadores voltaram suas pesquisas para a 

atuação de intérpretes educacionais e a aprendizagem de estudantes surdos em 

salas mistas com ouvintes e surdos.  
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No cenário internacional o Intérprete de Língua de Sinais (ILS) desenvolve 

suas atividades da mesma forma que em qualquer país, realizando a comunicação 

entre falantes de duas línguas diferentes, uma auditivo-oral no caso os ouvintes e 

outra viso-gestual no caso os surdos, possibilitando apenas acessibilidade de 

comunicação entre eles. Segundo Quadros (2004, p. 9) essas línguas são 

denominadas Língua Fonte (LF), língua que o intérprete ouve ou vê e que, a partir 

dela, faz a tradução e interpretação para a outra língua, denominada Língua Alvo 

(LA). Ainda segundo Quadros (2004) traduzir e interpretar são atividades de 

naturezas distintas. Desta forma ela destaca que o termo tradutor é usado de forma 

mais generalizada e inclui o termo interpretação também.  

O intérprete recebe a informação na LF e deve escolher como enunciar essa 

informação na LA. Essa escolha não é simples, pois não são somente palavras 

pronunciadas, mas ideias e opiniões. Não se encontram referentes diretos de uma 

língua na outra, e por isso é necessário interpretar o significado do que foi dito em 

uma língua e buscar manter o sentido o mais próximo possível na outra língua. Isto 

porque cada país possui tradutores e intérpretes de língua de sinais específicos para 

a língua de origem daquele país e estes também atuam em contextos educativos 

diversos como salas de aula, conferências, seminários, entre outros. 

A história da constituição deste profissional se deu a partir de atividades 

voluntárias que foram sendo valorizadas enquanto atividade laboral na medida em 

que os surdos foram conquistando o seu exercício de cidadania. A participação de 

surdos nas discussões sociais representou e representa a chave para a 

profissionalização dos tradutores e intérpretes de língua de sinais.  

Outro elemento fundamental neste processo é o reconhecimento da língua de 

sinais em cada país. À medida que a língua de sinais do país passou a ser 

reconhecida enquanto língua de fato, os surdos passaram a ter garantias de acesso 

a ela enquanto direito linguístico. Assim, consequentemente, as instituições se viram 

obrigadas a garantir acessibilidade através do profissional intérprete de língua de 

sinais. Veremos aqui os fatos históricos relevantes sobre os estudos da constituição 

do profissional intérprete de língua de sinais na Suécia, nos Estados Unidos e no 

Brasil. 

De acordo com QUADROS (2004), na Suécia a presença de intérpretes de 

língua de sinais sueca em trabalhos religiosos por volta do final do século XIX 

(SUÉCIA, 1875). Em 1938, o parlamento sueco criou cinco cargos de conselheiros 
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para surdos que imediatamente não conseguia atender a demanda da comunidade 

surda. Em 1947, mais 20 pessoas assumiram a função de intérprete. Em 1968, por 

uma decisão do Parlamento, todos os surdos teriam acesso ao profissional intérprete 

livre de encargos diante de reivindicações da Associação Nacional de Surdos. Neste 

ano, também foi criado o primeiro curso de treinamento de intérprete na Suécia 

organizado pela Associação Nacional de Surdos, junto à Comissão Nacional de 

Educação e à Comissão Nacional para Mercado de Trabalho.  

Em 1981 foi instituído que cada conselho municipal deveria ter uma unidade 

com intérpretes. Nos Estados Unidos em 1815, Thomas Gallaudet era intérprete de 

Laurent Clerc (surdo francês que estava nos EUA para promover a educação de 

surdos). Ao longo dos anos, pessoas intermediavam a comunicação para surdos 

(normalmente vizinhos, amigos, filhos, religiosos) como voluntários utilizando uma 

comunicação muito restrita. Em 1964, foi fundada uma organização nacional de 

intérpretes para surdos (atual RID), estabelecendo alguns requisitos para a atuação 

do intérprete. Em 1972, o RID começou a selecionar intérpretes oferecendo um 

registro após avaliação. O RID apresenta, até os dias de hoje, as seguintes funções: 

selecionar os intérpretes, certificar os intérpretes qualificados; manter um registro; 

promover o código de ética; e oferecer informações sobre formação e 

aperfeiçoamento de intérpretes.  

Estudos internacionais sobre intérprete educacional também têm se 

preocupado com a formação, habilidades profissionais e papéis dos intérpretes 

educacionais. Compilamos a seguir alguns dados de pesquisas desenvolvidas nos 

Estados Unidos e Austrália. Schick, Willians e Bolster (1999) revelam que, em uma 

pesquisa nos Estados Unidos, 59 intérpretes educacionais foram avaliados usando a 

Avaliação de Desempenho Educacional do Intérprete – EIPA. Os pesquisadores 

constataram que os profissionais tinham diferentes origens e formação e em sua 

grande maioria não tiveram nenhum treinamento forma. Utilizavam diferentes tipos 

de língua de sinais. Os resultados mostraram que nem todos os intérpretes 

educacionais estavam qualificados para fornecer uma interpretação adequada do 

discurso de sala de aula. 

Nos Estados Unidos da América, a política educacional também indica que 

estudantes surdos sejam inseridos em salas de aula regulares, mas serviços de 

interpretação educacional devem ser garantidos, caso não o tenham o objetivo da 

inclusão torna-se inatingível. Os intérpretes precisam ser certificados. Schick, 
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Willians e Bolster (1999) indicam que o uso um instrumento válido e eficaz para 

avaliação é fundamental, mas ainda é necessário determinar qual o nível de 

desempenho deve ser considerado como minimamente aceitável.  

Nos estados que adotaram a Avaliação de Desempenho Educacional do 

Intérprete (EIPA), esta questão sempre foi cercada por muita discussão. 

Naturalmente, algumas pessoas acreditam que um nível minimamente aceitável 

deve ser o mais alto nível de competência, no caso do EIPA, um nível avançado (5). 

No entanto, muitas preocupações pragmáticas também são relevantes para o 

estabelecimento de um nível mínimo. Uma das principais preocupações é a 

disponibilidade de intérpretes que têm habilidades avançadas. Muitos profissionais 

envolvidos neste tipo de discussão acham que muitas exigências resultam em 

poucos intérpretes educacionais qualificados e consequentemente inúmeras 

tentativas de contornar esta situação (SCHICK; WILLIANS; BOLSTER, 1999). 

Conforme o EIPA, o nível avançado de intérprete, consiste do domínio e uso 

das seguintes habilidades: 

 
Nível 5: Avançado - Demonstrou-nos que uma ampla e fluente utilização do 
vocabulário de sinais, leva a uma ampla gama de estratégias para 
comunicação de palavras e novos conceitos. Erros de produção de sinal são 
mínimos e nunca interferem na compreensão do discurso. O discurso é 
correto do ponto de vista gramatical, dos marcadores não manuais e 
finalidades deficientes. Complexas construções gramaticais normalmente 
não são um problema. A compreensão de mensagens com sinais é sempre 
muito boa, comunicando todos os detalhes da mensagem original. Um 
indivíduo, com este nível de proficiência, é capaz de forma clara comunicar 
a maioria das interações dentro da sala de aula (SCHICK; WILLIANS; 
BOLSTER, 1999, p. 154). 

 

Com base nesses pressupostos Tuner (2001) indica quais são os papéis de 

intérpretes educacionais que trabalham com crianças surdas incluídas em escolas 

comuns, como interpretar o que está sendo dito, informando a mensagem fielmente; 

colocar-se de maneira em que o estudante possa visualizá-lo simultaneamente com 

o professor; esclarecer as dúvidas que surgirem na hora da interpretação com o 

professor ou palestrante para evitar uma interpretação errônea; interagir com o 

professor; estudar o conteúdo e os planos da aula; manter toda a informação 

relacionada à interpretação estritamente confidencial dentro dos membros da equipe 

educacional; participar de oficinas e reuniões profissionais, a fim de aumentar o 

conhecimento e habilidades; inteirar-se sobre as políticas e procedimentos da 

escola; relatar todos os interesses do estudante ao supervisor; servir como ligação e 
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fornecer informações ao estudante, ao professor e à equipe de funcionários com o 

propósito que o estudante se beneficie mais da interpretação. 

No espaço universitário Napier (2002), comenta que as ações dos intérpretes 

de Língua de Sinais Australiana ao interpretar uma palestra para universitários, 

constatou que alguns intérpretes mudaram o estilo de tradução, entre os métodos 

livre e literal de interpretação, como uma estratégia linguística para lidar com as 

influências do ambiente sociolinguístico do discurso. Particular atenção, neste 

estudo, foi dada à formação dos intérpretes educacionais (e, portanto, sua 

familiaridade com o discurso acadêmico), as características linguísticas e densidade 

léxica do texto, e suas influências sobre a interpretação. 

Para Napier (2002), os resultados deste estudo, não só são significativos na 

Austrália, mas também podem beneficiar intérpretes e educadores 

internacionalmente. O papel do intérprete universitário é fazer as escolhas 

adequadas de interpretação levando em consideração as influências 

sociolinguísticas envolvidas, ser um profissional bicultural e bilíngue. 

No Brasil a presença de intérpretes de língua de sinais em trabalhos 

religiosos iniciados por volta dos anos 80. Em 1988, realizou-se o I Encontro 

Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais organizado pela FENEIS que propiciou, 

pela primeira vez, o intercâmbio entre alguns intérpretes do Brasil e a avaliação 

sobre a ética do profissional intérprete. Em 1992, realizou-se o II Encontro Nacional 

de Intérpretes de Língua de Sinais, também organizado pela FENEIS que promoveu 

o intercâmbio entre as diferentes experiências dos intérpretes no país, discussões e 

votação do regimento interno do Departamento Nacional de Intérpretes fundado 

mediante a aprovação do mesmo. De 1993 a 1994, realizaram-se alguns encontros 

estaduais.  

A partir dos anos 90 foram estabelecidas unidades de intérpretes ligadas aos 

escritórios regionais da FENEIS. Em 2002, a FENEIS sedia escritórios em São 

Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Brasília e Recife, além da matriz 

no Rio de Janeiro. Em 2000 foi disponibilizada uma página na internet dos 

intérpretes de língua de sinais. Também foi aberto um espaço para participação dos 

intérpretes através de uma lista de discussão via e-mail. Esta lista é aberta para 

todos os intérpretes interessados e pode ser acessada através da página dos 

intérpretes.  
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Do ponto de vista dos marcos legais, no dia 24 de abril de 2002, foi 

homologada a lei federal que reconhece a língua brasileira de sinais como língua 

oficial das comunidades surdas brasileiras. Tal lei representa um passo fundamental 

no processo de reconhecimento e formação do profissional intérprete da língua de 

sinais no Brasil, bem como, a abertura de várias oportunidades no mercado de 

trabalho que são respaldadas com base nas seguintes leis: nº 10.436, de 24 de abril 

de 2002 (BRASIL 2002), nº 12.319 e o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005 (BRASIL, 2005), entre outras leis que representam conquistas importantes dos 

movimentos sociais surdos e teve consequências extremamente favoráveis para o 

reconhecimento do profissional intérprete de língua de sinais no Brasil por meio da 

Lei nº 10.098/2000 (Lei da acessibilidade) (BRASIL, 2000); Lei nº 10.172/2001 (Lei 

do Plano Nacional de Educação) (BRASIL, 2001a); Resolução MEC/CNE: nº 

02/2001 (Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica) 

(BRASIL, 2001b) e Portaria nº 3284/2003 que substituiu a Portaria nº 1679/99 

(acessibilidade à Educação Superior). 

  

4.4 O papel do intérprete educacional para além da interpretação 

 

O intérprete educacional é uma profissão que exige esforço físico e mental, 

assim como aprimoramento e atualização constantes, visto que se trata de língua 

em constante modificações, uma língua viva exigindo que o profissional domine sua 

estrutura. Isto porque a LIBRAS é muito complexa por acontecer essencialmente em 

um canal visual espacial e, é recomendável que o tradutor e intérprete de LIBRAS 

obtenham conhecimentos gramaticais e linguísticos da Língua Portuguesa. 

 
É fundamental que o profissional tenha conhecimento aprofundado da 
linguística das línguas envolvidas, dos aspectos culturais, técnicas e 
estratégicas tradutórias a fim de realizar traduções e interpretações as mais 
fáceis possíveis aos contextos discursivos, que compreenda as ideias 
presentes nos discursos, as contextualizando com o momento, com a 
cultura, com as questões sociais, políticas, emocionais, portanto envolve 
conhecimento amplo. (IFRS, 2014, p. 19). 

 

Com base nesses pressupostos o intérprete educacional deve atuar com as 

técnicas e ter conhecimento específico e pedagógica com o objetivo de auxiliar os 

surdos nos processos de ensino-aprendizagem, exercendo também um papel de 

educador, mas sem tirar ou interferir na autonomia do professor regente. Portanto, o 
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mesmo deve ser um elo entre os sujeitos envolvidos no processo comunicacional 

interferindo de maneira consciente e coesiva na busca pelo conhecimento 

interdisciplinar e multidisciplinar, pois o intérprete sempre deve estar preparado para 

atuar em contextos linguísticos diversificados. Pessoalmente ele deve buscar o 

crescimento profissional entre seus pares e ao longo de suas experiências 

acumularem conhecimento, se o intérprete não busca conhecimento através da 

interação entre a comunidade surda e os outros intérpretes, a constituição de sua 

identidade neste processo se torna irrelevante. 

Para Freire (1996) ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, sendo assim 

compreendemos que as relações interativas dos intérpretes e da comunidade surda 

é de estrema importância para alavancar o potencial deste profissional, isso lhe dará 

segurança para atuar em qualquer nível de conhecimento, não como uma formula 

pronta, mas como uma forma de construir conhecimentos. Não podemos esquecer 

que nessa buscar, este profissional deve ter conhecimento aprofundado das línguas 

e das culturas envolvidas neste processo. Reconhecemos que há muitas pessoas 

que dominam a língua de sinais e acabam assumindo a função de intérprete sem a 

devida qualificação, comprometendo a qualidade da interpretação. A participação do 

Tradutor e intérprete da Língua de Sinais (TILS), na vida social e educacional da 

pessoa surda é fundamental para o pleno exercício do ensino e aprendizagem.  

De acordo com Sacks (2002) os surdos podem comunicar-se mais facilmente 

e com maior precisão pela Língua de Sinais, porque o cérebro deles se adapta para 

esse meio e, se forçados a falar, nunca conseguirão uma linguagem eficiente e 

serão duplamente deficientes. Neste sentido, é preciso compreender que só é 

possível alcançar o conhecimento por meio de formação e práticas que valorizem 

todos os sentidos, que deem espaço a manifestação das múltiplas inteligências, aos 

diferentes olhares e expressões que as traduzem.  

 
Ser Intérprete de Língua de Sinais é muito mais do que ser identificado pela 
língua que fala; muito mais do que estar presente nas comunidades surdas 
ou ainda estabelecer um elo entre mundos linguísticos diferentes. Ser 
Intérprete é conflitar sua subjetividade de não surdo e surdo, é moldar seu 
corpo a partir da sua intencionalidade, reaprender o universo do sentir e do 
perceber, é uma mudança radical onde a cultura não é mais o único 
destaque do ser (MARQUES; OLIVEIRA, 2009, p. 396-397). 
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Nestes pressupostos podemos então compreender que ser intérprete 

educacional é ir muito além do que conhecer línguas de sinais ou qualquer outra 

lingua oral, pois, as escolhas feitas durante a atuação devem levar em consideração 

mais do que a palavra em si, em seu sentido literal. Durante sua atuação, o 

profissional passará por momentos de decisões que ocasionarão o uso de 

estratégias para conseguir alcançar as línguas fonte e alvo, “e um pormenor 

gramatical pode, às vezes, modificar todo o teor do que se diz” (VYGOTSKY, 2008, 

p. 160).  

Sabendo-se que os ambientes educacionais apresentam um contexto mais 

formal, com dinâmica própria, em que não cabem interferências durante a 

simultaneidade da interpretação, ou seja, não há tempo para se pensar nas escolhas 

lexicais, mas sim uma grande habilidade para o improviso, o que torna a atuação do 

intérprete mais tensa e cansativa para o TILS. Nesse cenário, dependendo da 

quantidade de horas a serem trabalhados, os intérpretes de línguas de sinais, como 

os de línguas orais, organizam-se em revezamento entre dois ou mais profissionais 

a cada vinte ou trinta minutos, buscando oferecer ao estudante a melhor 

interpretação possível.  

Mesmo com essa configuração, a atuação do profissional é solitária, já que na 

maioria das instituições de ensino não dispõe de profissionais suficientes para que 

haja revezamento entre intérpretes e muitas vezes não há necessariamente um 

feedback dos surdos que assistem às aulas. Não há tempo para discutir sobre a 

atuação do intérprete, algo comum em contextos informais. Nesse sentido, investigar 

aspectos dessa prática pode ser proveitoso para aqueles que atuam nesse campo. 

Pagura (2003, p. 211) nos mostra que a Interpretação Simultânea (IS), usada 

inicialmente nos tribunais após a segunda grande guerra é a modalidade de 

interpretação mais utilizada nas grandes reuniões internacionais. A IS permite 

dinamismo às reuniões as aulas as conferências, os seminários, os congressos e 

possibilita a participação ilimitada de línguas. No caso das línguas orais, a 

simultaneidade demanda equipamentos, como cabine com intérpretes que se 

ajudam, microfones e fones de ouvido, de modo que apenas suas vozes cheguem à 

audiência. 

 
A modalidade simultânea é a mais amplamente utilizada hoje em dia [...] 
Nessa modalidade, os intérpretes – sempre em duplas – trabalham isolados 
numa cabine com vidro, de forma a permitir a visão do orador e recebem o 
discurso por meio de fones de ouvido. Ao processar a mensagem, re-
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expressam-na na língua de chegada por meio de um microfone ligado a um 
sistema de som que leva sua fala até os ouvintes, por meio de fones de 
ouvido ou receptores semelhantes a rádios portáteis. [...] (PAGURA, 2003, 
p. 211-212, grifos do autor). 

 

Desta forma podemos reconhecer que a IS é complexa, difícil e cansativa 

para o TILS, considerando que momento de interpretação estão envolvidos nessa 

atuação restrição de tempo, escolhas adequadas, preparo amplo sobre os mais 

diversos aspectos, além de questões relativas ao contexto específico de cada 

situação. O intérprete, dentre várias habilidades, deverá conhecer as línguas em 

questão no ato interpretativo, o que envolve não só saber as palavras nas duas 

línguas, mas possuir vasto conhecimento gramatical, linguístico, cultural, mantendo 

os sentidos pretendidos, para além da literalidade. Sua responsabilidade é grande 

frente às dificuldades que aparecem ao longo de sua atuação. Sobral (2008), 

fundamentado na perspectiva bakhtiniana, afirma que o profissional da área precisa 

conhecer os sentidos e significados das línguas envolvidas na tradução. 

 
[...] exprime em outra língua aquilo que é expresso de uma dada maneira 
numa língua, levando em conta a correspondência entre os modos de 
expressão das duas línguas envolvidas. Isso implica que entender o que é 
expresso é entender, mais do que o texto ou o sentido das “palavras” e 
“frases” que compõem esse texto, tomados isoladamente, aquilo que o 
sujeito que produziu esse texto quer indicar sobre como se deve entender o 
que exprime: como afirmação, recusa, agressão, aceitação, ordem, 
obediência, brincadeira, etc. para ficar numa descrição geral (SOBRAL, 
2008, p. 82-83).  

 

Neste contexto, o intérprete educacional de qualquer língua trabalha em 

dupla, em função da especificidade do trabalho, o que demanda dos profissionais 

um revezamento a cada 20 ou 30 minutos, devido ao alto grau de concentração 

necessário. Neste prisma Hoza (2010) e Nogueira (2016) esclarecem que as duplas 

ou equipes são organizadas quando envolvem situações de longa duração, ou 

diante de configurações complexas e com necessidades singulares, ou inclusive que 

envolvam um ambiente complexo do ponto de vista emocional e físico. 

Nos contextos educacionais o intérprete tem a difícil função de traduzir uma 

língua para outra, sem se deixar influenciar apenas por suas próprias bagagens 

culturais e históricas, mas levar com consideração as experiências cumulativas de 

seu tempo de atuação. Com isso podemos reconhecer que na tradução não há 

neutralidade possível, pois todos são sujeitos constituídos por suas vivências e 

interações, que não podem ser subtraídas. Por isso é preciso que o intérprete esteja 
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atento àquilo que o enunciador pretende dizer e ao sentido que é possível conferir 

ao discurso, levando em conta suas experiências culturais e como elas se 

interpenetram em seu ato interpretativo, pois “o discurso vem a existir 

fundamentalmente por meio de um processo de produção de sentidos realizado por, 

para e entre sujeitos” (SOBRAL, 2008, p. 59). 

Os indivíduos e suas relações com a língua são determinantes nesse 

processo, pois a língua não pode ser pensada separada das interações humanas 

que a constituem enquanto língua. A língua se faz por e para falantes dentro de um 

contexto social, que compartilham das mesmas convenções associativas entre 

significado e significante, para expressarem pensamentos e ideias. Ela não está 

pronta a espera de quem a use, mas sim, se atualiza à medida que é usada. “Em 

sua essência, a palavra é um ato bilateral. Ela é determinada tanto por aquele de 

quem ela procede quanto por aquele para quem se dirige. Enquanto palavra, ela é 

justamente o produto das inter-relações do falante com o ouvinte” (VOLÓCHINOV, 

2017, p. 205, grifos do autor).  

Nestes pressupostos o intérprete deve pensar questões que envolvem a 

língua, suas relações e interlocutores, buscando em outro mundo cultural, linguístico 

e histórico, sentidos expressos em um determinado contexto. Portanto, o ato 

interpretativo envolve muito mais do que verter palavras de uma determinada língua 

para que seja compreendido em outra, porque estão em jogo vários fatores que não 

envolvem somente a língua, mas as relações que se estabelecem a partir dela e 

para além dela, ou seja, a busca pelo conhecimento, a formação especifica para tal 

atuação também não podem ser descartadas, pois imagine um intérprete que só 

atuou na educação básica e de repente se depara com uma aula de mestrado, por 

exemplo, é possível que ele não consiga exercer seu papel de maneira efetiva e 

confortável, pois são novos conhecimentos que os serão exigidos para tal tarefa. 

Para Faïta (2004, p. 75), na auto-confrontação, a tríade observação, atividade e 

subjetividade permite novos olhares e mudanças internas que serão levadas ao 

social, aos novos contextos, e graças à auto confrontação, formas de fazer muito 

características aparecem e provocam um discurso específico.  

Uma Proposta feita por Clot (2010, p. 138), tem como método dialógico da 

análise do trabalho, a auto-confrontação simples, que consiste em uma metodologia 

que utiliza vídeos para confrontar o sujeito com sua prática de trabalho, criando a 

possibilidade de reflexão sobre suas ações, pois não faz uso de experimentos, com 
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situações simuladas, mas sim de ações reais de trabalho, em que os trabalhadores 

possam pensar sobre o seu agir real. Seria um pressuposto a ser utilizado como 

forma de nivelamento entre os intérpretes mais experientes e os menos experientes 

numa tentativa de equilibrar conhecimentos específicos ou de uma ação extensiva 

para obter uma atuação mais segura e mais efetiva entre estes profissionais. 

 
A situação de auto-confrontação é aquela em que os operadores, expostos 
à imagem do próprio trabalho, começam por colocar em palavras, para 
serem utilizadas pelo próprio parceiro-espectador, o que eles julgam ser 
suas constantes. Assim, eles dialogam com o outro e com eles mesmos, ao 
se descobrirem na tela e ao verbalizarem as condutas que eles observam 
(CLOT, 2010, p. 138). 
 

Para Clot (2010) ao se deparar com suas ações, o trabalhador “intérprete” 

tenta verbalizar de forma linear, sendo que o mais importante reside no que o sujeito 

percebe a respeito de sua atividade, ainda mais quando ele não consegue expressá-

la. Ao se desprender das palavras na tentativa de explicar suas ações, tem início o 

momento da descoberta de si. Pois ele tem a possibilidade de ver o que fez, o que 

poderia ou gostaria de ter feito. Estas reflexões são de indispensáveis ao intérprete, 

por ser um sujeito bilíngue ele sempre deve estar refletindo sobre qualquer exemplo 

do seu cotidiano, sobre como ele faria aquele exemplo em Língua de Sinais. 

Clot (2010) salienta ainda que os resultados do auto-confrontação se 

ampliam, já que a observação não é mais feita somente com os seus próprios olhos, 

mas também com olhos de um observador exterior, que não é o pesquisador, mas 

sim o coletivo que agora está em si para se olhar com outros olhos. Nesse ponto, 

pode ser que esse novo observador continue a contribuir com o sujeito, pois agora 

“ele se observa em atividade com os olhos do ‘ofício’ e observa o ofício com outros 

olhos [...] ou esse ‘a gente’ se torna um obstáculo para o desenvolvimento da 

atividade interior” (CLOT, 2010, p. 255-256).  

Ao se pensar no Intérprete de Língua de Sinais (ILS), verifica-se que apesar 

do revezamento e do intérprete de apoio, ele atua bastante sozinho, por estar à 

frente do público que participa de um evento, ou em sala de aula, conferências etc., 

sem ter naquele momento a oportunidade de se ver e analisar sua atuação. Então, a 

oportunidade de se olhar, em uma experiência de auto confrontação, favorece 

pensar o coletivo, o que é seu ofício, tudo o que cerca, desde as possibilidades que 

não aparecem na atividade real, até sentimentos retomados no momento do auto 

confrontação. A avaliação de sua própria prática em situação real de trabalho lhe 
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possibilitará conhecer melhor como se dá a atuação do intérprete educacional no 

contexto de ambientes acadêmicos. 

Podemos destacar também que para o intérprete a interpretação é uma 

somatória do conhecer bem o tema, suas experiências cumulativas, e do saber 

enunciar mesmo quando se conhece superficialmente o tema, vertendo o conteúdo 

sem poder se envolver muito com a informação para que não haja ruídos. Esse 

conhecimento geral acerca do que está sendo trabalhado traz certo conforto ao 

intérprete no momento de sua atuação, pois se o tema já é conhecido e o intérprete 

tem afinidade com ele e poderá trabalhar melhor, o trabalho flui melhor. O tema 

conhecido reassegura o fazer do intérprete, que fica menos tenso e atua com maior 

segurança. Há uma interferência importante em como ele se vê e como ele 

desenvolve sua atuação. Mesmo nesse contexto ocorrem equívocos, o que é 

inevitável às vezes, pontos que não entende e que então verte para a LA de forma 

inexata, é natural que isso aconteça nesse campo de atuação. 

 
Vale destacar que, por se tratar de um processo de extrema complexidade, 
a interpretação não deve ser considerada unicamente como a transposição 
das palavras de uma língua para outra. Nessa perspectiva, nem sempre o 
que é produzido na LF é “encontrado” na LA de forma literal. Há elementos 
no texto que não fazem sentido para a cultura de chegada, que precisam 
passar por uma interpretação cultural feita pelo profissional (BARBOSA, 
2014, p. 26). 
 

Não podemos deixar de destacar também que conhecer todas as variedades 

é uma tarefa inimaginável, mas estar sempre atualizado e buscando conhecimentos 

em cada variedade linguística faz parte do processo de construção de identidade 

deste profissional e é extremamente importante para o TILS, pois existem modos 

diferentes de dizer a mesma coisa dentro de um determinado contexto. Para Sobral 

(2008, p. 132), “o intérprete tem que ser um profissional capaz de entender quando 

deve dizer o que, a quem e de que maneira, a depender de onde ele esteja e quem 

esteja envolvido”. O intérprete não só encontra correspondentes de uma língua em 

outra, mas sim, traduz discursos que “vêm a existir fundamentalmente por meio de 

um processo de produção de sentidos realizado por, para e entre sujeitos” 

(SOBRAL, 2008, p. 59). 

Nestes moldes percebemos que o preparo prévio para atuar em um contexto 

tão complexo e dinâmico como os ambientes acadêmicos é fundamental, pois dá 

mais condições aos intérpretes de fazerem as melhores escolhas lexicais, haja vista 
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que o tema a ser trabalhado será estudado previamente. Porém, muitas vezes, os 

intérpretes não têm acesso prévio aos conteúdos, restando ao profissional apenas 

contar com a experiência e com o improviso. 

Por fim, a postura do intérprete educacional precisa ser diferenciada para 

atender às necessidades do estudante Surdo. O intérprete educacional deve atuar 

em sala de aula com o intuito de contribuir para que os processos de ensino e 

aprendizagem aconteçam da maneira mais efetiva possível. Ainda que seja 

exaustivo, deve respeitar o ritmo do estudante e auxiliar o professor regente com 

informações e direcionamentos de como poderá realizar adaptações metodológicas. 

É uma atividade que exige concentração, empenho e dedicação. O intérprete deverá 

estabelecer esse vínculo entre o contexto em que o estudante está inserido e a 

LIBRAS, proporcionando sempre que possível a socialização do estudante. 

 

4.5 O intérprete no processo de ampliação do léxico da libras  

 

Nos estudos do campo da linguagem admite-se que por meio de 

combinações finitas de sons, o ser humano é capaz de produzir palavras, sentenças 

e discursos, expressando seu próprio pensamento ou compreendendo o das outras 

pessoas. O notável é que tais sons podem ser substituídos por sinais entre os 

usuários das línguas de sinais, os surdos utilizam a modalidade viso-espacial sem 

que a capacidade da linguagem seja alterada, e através dela são capazes de 

expressar os conceitos mais abstratos. 

Para Hauser et. al. (2002) concebe-se a linguagem humana como um 

fenômeno cognitivo, inato a qualquer indivíduo, configurando-se em um sistema 

organizado segundo princípios e regras que geram expressões linguísticas de 

maneira ordenada e previsível. A forma de expressão linguística é tipicamente uma 

cadeia sonora, mas também pode ser visual, como acontece com as línguas 

sinalizadas, meio expressivo para a interação verbal dos Surdos. A capacidade 

linguística de um falante independe dos diferentes meios de expressão ou de sua 

performance linguística, que diz respeito ao uso concreto de uma língua em tempo 

real (KENEDY, 2013). 

Por outro lado, Santos (2017) salienta que o desenvolvimento linguístico de 

um indivíduo Surdo transcorre naturalmente através da faculdade da linguagem, 

contudo, em modalidade distinta da oral. Em vez de usar o canal oral-auditivo, a 
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língua de sinais se expressa através do canal gestual-visual, “é preciso considerar 

que a comunicação não se desenvolve por mera pantomima ou gesticulação, mas 

por meio de uma língua sinalizada” (SANTOS, 2017, p. 16). 

Compartilhada coletivamente, as línguas sinalizadas organizam-se 

gramaticalmente com elementos constitutivos de itens lexicais que se estruturam em 

todos os níveis linguísticos, e seguem princípios básicos gerais. Também 

apresentam componentes pragmáticos convencionais, permitindo a seus falantes 

expressar sentidos metafóricos, ironias e outros significados não literais, integrando-

os nas várias situações comunicativas cotidianas. De tal forma, as línguas 

sinalizadas são plenas e vivas, que se ampliam naturalmente a fim de atender a 

novas necessidades comunicativas e expressivas de seus usuários, a exemplo de 

qualquer outra língua (HULST, 1995).  

Diante desta lógica, o intérprete educacional deve transmitir os discursos 

educacionais para os estudantes surdos, e sobre as condições de trabalho de 

interpretação entre línguas quando não há disponível no repertório de uma das 

línguas léxico específico para tais conceitos, ele buscar estratégias metodologias 

para ampliar o léxico junto com os surdos, mas de forma cientifica para validar os 

novos sinais e para haver uma melhor aceitação da comunidade surda. Nesse 

sentido, consideramos que devemos dar mais visibilidade às demandas 

comunicativas dos sujeitos sinalizantes, a fim de compreender por quais processos 

cognitivos e morfológicos estes sujeitos se apropriam ao expressar conceitos 

abstratos e na ampliação do léxico de sua língua, isso facilitara tanto para o 

intérprete quanto para os acadêmicos surdos durante as interpretações das aulas. 

Um aspecto fundamental de qualquer língua é a possibilidade que tem, por 

diferentes recursos, de ampliar e renovar seu léxico. Neste sentido, Bagno (1999) 

afirma que a língua é viva, dinâmica, em constante movimento. Assim, uma língua 

de sinais, como qualquer outra língua, encontra-se em plena renovação de seu 

acervo lexical. Na última década é significativo o aumento das representações 

Surdas e por consequência o uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no 

cenário político, educacional e social do país.  

Com o implementação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL 

2002), dispondo sobre o reconhecimento da Libras como segunda língua oficial, e o 

Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), regulamentando a lei 

citada, “o sujeito Surdo passou a ter acesso às diversas áreas sociais, sendo 
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garantido por lei o direito à acessibilidade linguística” (TUXI, 2015, p. 558). A partir 

deste novo quadro social, os surdos passaram a ocupar ambientes acadêmicos 

onde permeia o contato linguístico entre o Português e a LIBRAS de forma mais 

aprofundada. Assim tanto os surdos como os intérpretes, estão expostos a 

vocábulos específicos e técnicos, restritos às diversas áreas de formação da 

Educação Superior.  

Notam-se, nesse contexto, inúmeras produções neológicas expressando 

verbetes sem representação linguística na modalidade visual e, geralmente 

desconhecidos dos surdos, por historicamente não integrarem os espaços 

educacionais ou pelo fato de já virem da educação básica com um conhecimento um 

tanto limitado, dessa forma isso se torna um desafio para os intérpretes, pois 

precisam estar em constantes atualizações da língua, mais especificamente para o 

intérprete de LIBRAS/Português, que atua no Brasil, é de extrema importância a 

busca para conhecer as transformações cronológicas que perpassam pelas línguas 

envolvidas no processo de tradução e interpretação. 

Prometi (2013) aponta que a falta de conhecimento dos surdos em relação ao 

vocabulário de LIBRAS dificulta para eles adquirirem conceitos científicos ou 

técnicos, assim como a compreensão do conteúdo abordado em sala de aula, dessa 

forma percebemos que os surdos já vêm com um conhecimento um pouco raso da 

educação básica e até mesmo de sua língua, e o intérprete educacional, precisa 

estar preparado para receber este estudante e instruí-lo através da língua de sinais 

a adentrar nesse mundo acadêmico, por muitas vezes até instruí-lo com os sinais 

que só interagem no contexto da Educação Superior, pois é tudo muito novo para 

estes estudantes.  

Outra questão apresentada por Castro Júnior (2011) é a ocorrência da criação 

de diferentes tipos de sinais relacionados a um mesmo conceito e termo, nos 

espaços educacionais onde os surdos estão inseridos. Os sinais são pensados em 

uma sala de aula específica em acordo com os intérpretes, mas não validados junto 

à comunidade acadêmica e a comunidade surda ou grupos sociais. Como 

consequência disso há várias criações de um mesmo conceito em um único local de 

uso. Castro Júnior (2011, p. 43) ratifica esta questão comentando que muitos sinais 

são criados e produzidos em sala de aula, por exemplo, quando para uma palavra 

da Língua Portuguesa, não existe um sinal correspondente em LIBRAS. Para isso 



103 

 

um sinal é criado e não é disseminado, nem é reconhecido por uma instituição, com 

vistas a ser um sinal padrão. 

Nesta perspectiva Santos (2017) afirma que as línguas de modalidade gesto-

visual contêm princípios subjacentes de construção semelhantes aos das Línguas 

Orais (LOs) ao identificar processos e descrever processos morfológicos que 

corroborem para a identificação de alguns padrões na formação de itens lexicais da 

LIBRAS através da análise de novas ocorrências lexicais para referenciar verbetes 

de áreas especializadas.  

Neste prisma, Albres (2006) comenta que os intérpretes que atuam em curso 

superior sofrem com a falta de sinais na Libras para termos técnicos ou específicos 

de uma área do conhecimento. O intérprete faz escolhas no processo de 

interpretação e indica que uma vez que existem conceitos sem sinais referentes na 

Libras, o procedimento adotado pelos intérpretes é o uso do alfabeto datilológico ou 

a criação de novos sinais com motivação espaço-visual, como um acordo entre 

intérprete e estudante Surdo. Considerando ainda que a proficiência na língua de 

sinais e a formação na mesma área de interpretação talvez proporcionassem ao 

intérprete melhores condições para generalizar o texto que está sendo interpretado e 

fazer uma opção por um sinal em detrimento de outro, ou mesmo criar estratégias 

para interpretação. “Há necessidade de se conhecer bem a temática a ser 

interpretada, ter fluência na Libras e criatividade para fazer uso dos recursos 

espaciais da língua no momento da construção de explicações da área” (ALBRES, 

2006, p. 11). Nestes pressupostos reconhecemos a importância da ampliação do 

léxico para o intérprete educacional, devido ao fato do estudante Surdo encontrar-se 

num processo interativo em contexto de ensino-aprendizagem, o sistema linguístico 

da Libras se encontra em constante construção demandando a busca do léxico em 

diferentes áreas pelo intérprete educacional. 
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SEÇÃO V - RESULTADOS DA PESQUISA 
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5.1 Sobre os resultados da pesquisa 

   

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa com base em 

experiências, vivenciadas nos cursos de gradução e pós-graduação da Universidade 

Federal de Rondônia.  

As reflexões foram com base nas minhas experiências que proporcionam a 

construção de outros olhares e saberes pesquisadores, com foco na tradução e 

interpretação da língua de sinais. Nesse sentido, os resultados da pesquisa nos 

levam a reconhecer os processos de comunicação e expressão da língua de sinais 

na perspectiva do intérprete educador. 

Com base nos resultados apresentados, é possível identificarmos os espaços 

interativos que contribuem para a formação acadêmica dos surdos no contexto da 

Educação Superior. Procuramos demonstrar a importância do intérprete educador 

com base em fundamentações teóricas que contribuem para revelar a cultura e 

identidade do intérprete educador na perspectiva dos estudos para diversidade 

cultural pós-crítica, e que permite refletirmos a nossa própria etnografia. 
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5.2 Reflexões das experiências como intérpretes na educação superior 

 

Hoje se sabe que muitos TILS são contratados em vagas de substituição nas 

IES e ao final de um determinado período não podem ter seus contratos renovados 

por questões legais, gerando descontinuidade de atuação e de aproveitamento das 

experiências adquiridas nas vivências junto à instituição.  

No que se refere à formação em nível superior dos TILS, poucos possuem 

uma formação específica, sendo que a maioria não possui formação na área dos 

cursos que atuam. Para Napier (2002), essa situação pode dificultar ainda mais o 

trabalho do intérprete que exige agilidade linguística e conhecimento específico 

sobre os conteúdos.  

Além disso, há alguns intérpretes que estão cursando uma graduação se 

colocando em situação de experiência educacional muito semelhante a dos 

estudantes surdos a que atendem. Percebe-se, ainda, que maioria não tem 

experiência na Educação Superior, ou seja, se deparam com a realidade acadêmica 

quando iniciam suas atividades de interpretação, sem os conhecimentos mínimos 

para tradução na Educação Superior. 

Quando ingressei na UNIR, em 2014, tive a oportunidade de passar por vários 

cursos de graduação e de pós-graduação. A minha primeira experiência foi no curso 

de Geografia, onde fiquei por um ano e oito meses acompanhando uma aluna surda. 

Confesso que foi muito solitário e difícil esse período, pois não havia outros 

intérpretes disponíveis para me apoiar.  

Os conteúdos eram específicos do curso, era algo novo para mim que tinha 

experiência apenas da educação básica. Com o desenvolver das aulas, fui me 

esforçando para traduzir para língua de sinais os conteúdos para aluna. Às vezes 

não conseguia cumprir com o meu papel de intérprete e acabava ficando frustrado 

com a situação.  

Naquele período ainda não tinha consciência sobre qual era o meu papel em 

sala de aula. Como não sabia o meu papel e nem tinha orientação, meu trabalho se 

tornava um desafio na Educação Superior. Enfrentando, para desafiar os meus 

próprios limites, buscava sozinho, soluções para assegurar os conteúdos à aluna 

surda. Mesmo buscando manter uma interação pedagógica com os professores das 

disciplinas para compreender os conteúdos, ainda enfrentava muita dificuldade para 

traduzir palavras e conceitos que ainda não tinham sinais.  
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Quando estava sinalizando, por várias vezes, perguntava à aluna se ela 

estava entendendo e ela dizia que sim, mas acredito que ela era generosa comigo. 

Tenho certeza que havia momento em que ela nada entendia.  

Hoje recordo aqueles momentos e reconheço que não basta o intérprete ficar 

interpretando e traduzindo para o estudante Surdo. Há momentos que é necessário 

o intérprete fazer uma gestão pedagógica, e também fazer parte do “ser intérprete”, 

sem ficar somente atrelado ao código de ética onde o papel do intérprete seria 

apenas assegurar acessibilidade linguística para o Surdo.  

Nos contextos educacionais, se o intérprete deixa a aprendizagem apenas 

com o professor regente de sala de aula, a aprendizagem do Surdo se torna 

deficitária, e vice versa também.  

A existência do código de ética se justifica a partir do tipo da relação que o 

intérprete estabelece com os processos de interpretação e tradução. Nesse sentido, 

é importante reconhecemos que o papel do intérprete educador é de mediar os 

processos de ensino aprendizagem, junto com o professor regente de sala de aula, 

favorecendo o desenvolvimento cognitivo do aluno, considerando-se que a maioria 

dos professores regentes das disciplinas na Educação Superior não domina a língua 

de sinais.  

Nessas interações, o intérprete educador tem a responsabilidade pela 

veracidade e fidelidade das informações. Assim, a ética deve estar na essência do 

trabalho desse profissional, de forma que o código de ética será uma ferramenta que 

busque a realização da visão, missão e valores da atuação do TILS. Uma 

declaração formal que serve para orientar as ações de sua categoria e explicar a sua 

postura diante dos diferentes públicos com os quais interage, sem, entretanto, 

enrijecer ou robotizar o seu lado humano frente aos desafios de ser intérprete 

educador em sala de aula. 

Nesse cenário, compreendemos que ficar atrelado somente ao código de 

ética em atuação em sala de aula, é delimitar uma linha divisória entre o intérprete, o 

aluno Surdo, e o conhecimento.  Quadros (2004) comenta que o interprete deve ser 

imparcial e não interferir com opiniões próprias durante sua atuação. Isso porque o 

código de ética dos tradutores e intérpretes de língua de sinais estabelece que o 

intérprete deva manter uma atitude imparcial durante a interpretação e evitar 

opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo Surdo a fazê-lo.  
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Com base em minhas experiências, reconheço que o código de ética não é 

para criar uma linha divisória entre o intérprete e o aluno Surdo. O código de ética é 

para evitar os excessos de maus profissionais que não têm nenhum compromisso e 

responsabilidade com a profissão e acabam prejudicando toda uma categoria. 

 Quando entendemos o que é realmente o código de ética, nos libertamos dos 

limites da linha divisória e assumimos um compromisso maior com os processos de 

ensino e aprendizagem do aluno. Deixar os estudantes surdos sem aprender é 

antiético e imoral além de ser uma prática excludente diante da educação e da 

aprendizagem. 

Um fato interessante que aconteceu no curso de Educação Física na UNIR, 

em que acompanhei um estudante por quatro períodos, foi quando esse estudante 

foi realizar uma avaliação e me pediu para ler as perguntas em LIBRAS. A sala toda 

ficou me olhando enquanto eu fazia a tradução das questões.  

Naquele momento me senti frustrado, pois sabia que, diante daqueles 

olhares, muitos poderiam pensar que eu estava repassando as respostas para o 

aluno. Esse é um exemplo que nos remete ao código de ética, naquele momento eu 

estava tranquilo quanto a minha postura profissional. Eu tinha a plena consciência 

de que eu estava indo muito mais além de sinalizar: eu estava apenas interpretando 

a questão para que o aluno pudesse realizar o que lhe era solicitado. Até o professor 

se posicionou na hora, perguntando se ele poderia ajudar.  

Hoje vejo de uma forma mais clara e mais humana que, naquele momento, 

éramos dois educadores interagindo em benefício de uma aprendizagem acessível 

do aluno. 

Às vezes os estudantes surdos reprovam por falta de entendimento de textos 

em língua portuguesa. É necessário que haja uma tradução do texto para a língua 

de sinais sempre pensando na cultura e identidade do Surdo e na forma como ele 

aprende e como ele vê o mundo.  

Nesse momento, a responsabilidade de entendimento do estudante Surdo e 

do intérprete, apesar de as pessoas e a sociedade verem os surdos como 

‘coitadinhos’ e acharem que sempre haverá alguém ali para dar as respostas, e não 

reconhecem que os surdos são capazes de ir além se tiverem entendimento daquilo 

que está sendo solicitado. 

Durante as aulas práticas no curso de Educação Física sempre me envolvia 

também nas atividades. Participava de todas as aulas práticas de forma integral e 
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fazia os exercícios físicos junto com o aluno, numa tentativa de incluí-lo de maneira 

plena.  

Nesse sentido, Araújo (2010) nos alerta que são muitas as responsabilidades 

que o intérprete educacional assume no processo educacional do estudante surdo, 

devido ao próprio ambiente bilíngue em que se encontra, pois, só o uso da língua de 

sinais não garante que as condições específicas da pessoa surda sejam 

contempladas e respeitadas nas atividades pedagógicas.  

Nesse cenário, lembro-me que os professores me elogiavam, assim aprendia 

não somente com as teorias dentro de sala de aula, mas também nas atividades 

práticas na quadra. A minha participação nas atividades me ajudava a melhorar o 

meu conhecimento para mediar os processos de ensino e aprendizagem do 

estudante de forma bastante lúdica e divertida. O mais interessante é que no 

segundo período, após adquirir mais conhecimentos na área de educação física, a 

minha interpretação e tradução melhorou de forma significativa.  

Cada aula que participava, meu entendimento do conteúdo melhorava porque 

minha compreensão de intérprete educador estava avançando e tornando mais leve 

meu trabalho em sala de aula.  

No curso de educação física, o professor Daniel Delani sempre foi atencioso 

comigo quando eu buscava compreender os conteúdos. Ele compartilhava os 

conteúdos das aulas com uma semana de antecedência. Além disso, sempre 

demonstrava preocupação em saber se o estudante estava compreendendo ou não 

o conteúdo.  

Os serviços de interpretação e tradução na Educação Superior foram uma 

grande aprendizagem para mim. Essa não foi uma caminhada fácil. A aprendizagem 

é um processo que ocorre ao longo da vida. São momentos muitas vezes de 

conflitos e divergências. Na visão de Delors (1998), vive-se hoje o chamado mundo 

globalizado que necessita cada vez mais de competências, habilidades, agilidade e 

sensibilidade. Esses pressupostos de caráter humano solicitam novos valores e 

critérios compatíveis com as mudanças da sociedade atual.  

Nesse contexto, reconhecemos que o Intérprete educador é o responsável 

por estimular o prazer de compreender, descobrir, construir o conhecimento, gerar 

curiosidade e promover autonomia do aluno. Ele não é somente uma ponte que 

intermedia a comunicação entre surdos e ouvintes. Para isso, é preciso que se tenha 
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uma consciência também por parte desses profissionais, e que já vem com um 

conhecimento um pouco equivocado sobre sua real importância em sala de aula.  

O intérprete educador precisa estar aberto a novas aprendizagens, mas 

também é necessário aprender refletir sobre suas próprias práticas em sala de aula. 

Pensar a realidade e não apenas o "já dito" o "já feito" para torna-se um simples 

intérprete que assegura apenas acessibilidade da língua de sinais em sala de aula. 

O intérprete educador precisa promover reflexões pedagógicas críticas que 

contribuam com os processos de ensino aprendizagem dos conteúdos em sala de 

aula.  

Nas minhas atuações como intérprete na Educação Superior sempre procurei 

marcar reuniões com os departamentos para explicar o que era a LIBRAS e como os 

sujeitos surdos aprendem, e que são sujeitos da cultural visual. Procurava 

demonstrar que se os professores fossem utilizar filmes como recursos pedagógicos 

em sala de aula, era necessário que o filme tivesse legenda. Outra recomendação 

era que os professores buscassem utilizar imagens nas explicações dos conteúdos. 

Essas recomendações são necessárias porque os surdos são sujeitos 

extremamente visuais e é assim que eles adquirem suas experiências de mundo e 

de conhecimento.   

As recomendações eram necessárias porque ajudavam a traduzir os 

conteúdos aos alunos surdos. Essas recomendações ajudavam a criar um processo 

de interação para aproximarmos mais os professores da cultura e identidade dos 

acadêmicos surdos. Além disso, as aulas ficavam mais leves e mais dinâmicas 

atendendo tanto aos ouvintes como aos estudantes surdos do curso. O uso dos 

recursos visuais contribuía sobremaneira também para tornar mais acessível o meu 

trabalho. Com as aulas em mãos, eu buscava realizar estudo antecipado dos 

léxicos-(sinais) que ia utilizar durante as aulas. Uma das minhas principais fontes de 

pesquisa na busca por sinais mais específicos era no site da TV INES. 

A interpretação no Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Federal 

de Rondônia foi um grande desafio. Exigiu de mim muito conhecimento acadêmico e 

estava distante um pouco das minhas experiências vividas na graduação com outros 

surdos.  

Apesar de ser especialista em LIBRAS tinha pouca segurança para interpretar 

as aulas de mestrado. Mesmo assim reconhecia que precisava obter um pouco mais 

de formação para traduzir aulas no contexto do mestrado.  
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Nas primeiras semanas, tive algumas dificuldades com as linguagens e 

termos científicos que ainda desconhecia. Além dos termos desconhecidos, o ritmo 

era diferente da graduação e muito mais distante do ritmo da educação básica que 

era meu porto seguro. Era tudo muito novo para mim, sem falar que tinha que 

interpretar sozinho durante quatro horas em sala de aula sem a ajuda de outro 

colega tradutor para me apoiar e revezar comigo.  

Essa foi a experiência em que me matriculei como aluno especial em duas 

disciplinas, em que atuei como intérprete da professora Indira. Eu era aluno e 

intérprete ao mesmo tempo. De certa forma, isso foi bom porque despertou o meu 

interesse em aprofundar mais na interpretação dos conteúdos do mestrado e de 

certa forma isso ampliou meus conhecimentos.  

A maioria das disciplinas que interpretei no mestrado não tinha sinais-termos 

específicos. Com isso tínhamos que criar com a acadêmica surda ‘sinais provisórios’ 

para que houvesse aprendizagem. Como ela era acadêmica do mestrado e 

professora lotada no departamento de LIBRAS, criávamos sinais específicos para 

utilizarmos durante as aulas. Às vezes, só o sinal não era suficiente, para que ela 

compreendesse as explicações dos professores relacionadas aos conteúdos, era 

necessário dar exemplos. Para que ela pudesse compreender determinados 

conceitos era necessário sinais específicos para pudesse compreender os 

conteúdos.  

Diante das dificuldades que tínhamos frente a alguns conceitos, tive que ir ao 

encontro dos professores para sanar algumas dúvidas a respeito do conteúdo para 

poder repassa-los a ela, pois nós dois, tínhamos dificuldade em compreender termos 

da área de linguística.  

Durante esse período sempre pegava os conteúdos com os professores para 

estudar nas horas em que não estava em sala de aula, e pesquisar para traduzir o 

mais fiel possível para ela. Em alguns momentos tive até que entrar em contato com 

intérpretes de outras Universidades para melhorar a atuação das interpretações no 

mestrado. 

Percebe-se que a formação do intérprete educador não só se dará através de 

cursos de formação especifica, mas também na forma como ele se posiciona para 

adquirir conhecimento. Isso porque a maioria dos saberes transmitidos na Educação 

Superior passa pelas mãos do intérprete. E é nos momentos das interpretações que 

ele adota uma postura de intérprete educador, sendo necessário realizar a 
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transposição didática dos conteúdos para que haja a aprendizagem da pessoa 

surda.  

Se o intérprete ficar somente na sua zona de conforto assegurando apenas a 

acessibilidade à língua de sinais, não há aprendizagem. O fato de o intérprete 

somente entrar em sala de aula para sinalizar as palavras oralizadas do português 

para Libras e não despertar no aluno um sujeito crítico e reflexivo sobre sua própria 

aprendizagem, leva o estudante Surdo a fingir que está aprendendo e o intérprete 

fingir que esta interpretando sem que a aquisição do conhecimento se dê de fato.  

Nos pressupostos da pedagogia da esperança, Freire (1996) nos mostra que 

o sentido de ensinar é fazer com que o ser humano reconheça novos padrões de 

vida. Que o permita pensar e agir em busca de práticas que produzam 

conhecimentos e que contribuam para a resolução de problemas.  

Freire (1996, p. 47) nos alerta que para que o indivíduo tenha experiências 

intelectuais estimulantes e socialmente relevantes é preciso a mediação do 

professor com boa conduta e domínio dos conhecimentos que deve ensinar e dos 

meios para fazê-lo com eficácia. Dessa forma, o educador deve saber que ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção. 

Com base nas reflexões etnográficas de minha prática, reconheço a 

necessidade de formação de intérprete com perfil de educador. Nesse sentido, é 

fundamental que os tradutores e intérpretes identifiquem e analisem textos orais e 

escritos para além das palavras. Os modos de realizar essa tarefa são obviamente 

diferentes para tradutores e intérpretes que se envolvem com modalidades 

diferentes de línguas.  

Pagura (2003) nos alerta que os aspectos próprios da expressão da língua 

escrita são o foco do trabalho do tradutor. O autor nos alerta, ainda, que é 

necessário que haja coesão e coerência textual, gêneros do discurso escrito, 

gêneros literários, entre outros. Por outro lado, o autor recomenta que o intérprete 

educador precisa conhecer princípios de oratória e impostação vocal como 

processos fundamentais para sua atuação profissional. Neste sentido, ele 

recomenda que a vivência prática de modos de versar de uma língua para outra 

deve ser acrescentada à formação teórica sobre as línguas, sobre aspectos 

linguísticos e culturais. 
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Já é um fato a inclusão de estudantes surdos nas universidades. É 

necessário, contudo, que o intérprete de Libras atue junto com o professor em sala 

de aula no âmbito acadêmico. Na Educação Superior, torna-se necessário que os 

surdos busquem construir diálogos interculturais com os ouvintes para que haja um 

melhor processo de ensino e aprendizagem. No entanto, essa realidade só 

acontecerá de fato quando todos tomarem consciência de que a inclusão tem que 

ser integral plena e efetiva. Temos que ter consciência de que toda educação para 

surdos deve se consolidar em processos de ensino e aprendizagem da língua de 

sinais. Sem ela não há sujeito e não há diferença e muito menos, haverá igualdade. 

Nesse contexto, não resta dúvida de que há necessidade de formação de 

intérpretes educadores para a Educação Superior. Para Silveira (2009), ser 

educador hoje é viver intensamente o seu tempo buscando conviver, é ter 

consciência e sensibilidade com os processos educativos. Nesse sentido, não se 

pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores, assim como não se 

pode pensar num futuro sem poetas e filósofos. Os educadores, numa visão 

emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em 

consciência crítica, mas também formam pessoas cidadãs, educadores são 

imprescindíveis, sendo eles os verdadeiros construtores do processo de ensino-

aprendizagem (GADOTTI, 2000). 

Com base nesses pressupostos, reconhecemos que a tarefa do intérprete 

educador é delicada porque passa pelos princípios do amor, do desprendimento, da 

doçura, da firmeza, da paciência, da decisão, além do domínio das línguas brasileira 

de sinais e Língua Portuguesa.  

Para que isso ocorra torna-se necessário que haja motivação que mobilize o 

intérprete a buscar alternativas pedagógicas que permitem repassar os conteúdos 

no contexto de uma pedagogia dialógica que produza resultado na aprendizagem da 

pessoa surda. Um bom exemplo, nesse sentido, aconteceu comigo no curso de 

pedagogia, em que os professores nunca haviam tido contato com estudantes 

surdos, e eles sempre me perguntavam de que forma deveriam se posicionar diante 

dos estudantes surdos. Eu sempre os orientava para a serem o mais visual possível 

em suas aulas, pois isso ajudaria muito na aquisição dos conteúdos para os alunos. 

Nesse cenário, o pensamento pedagógico de Freire (1996) nos mostra que o 

educador deve ter liberdade e autoridade, e que a liberdade deve ser vivida em 

coerência com a autoridade na condução de suas atuações. Com isso, 
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reconhecemos que o intérprete educador não pode ser sempre imparcial, ou seja, 

neutro em suas atitudes, mas deve sempre mostrar o que pensa, apontando 

diferentes caminhos, contribuindo para que o aluno procure o que acredita, com 

suas explicações e construindo assim a autonomia do aluno em sala de aula. 

Nesse contexto, à medida que o intérprete educador vai se posicionando para 

despertar um senso crítico no estudante, ele estará também construindo sua própria 

autonomia profissional. O intérprete também deve se auto motivar, sempre com a 

consciência de que, nos processos interpretativos e tradutórios, sempre haverá o 

desconhecimento de algum termo, de alguma palavra ou de algum sinal. É 

impossível saber sobre todas as variações linguísticas ou sobre toda uma gramática 

de uma língua, já que as línguas não são homogêneas e nem estáticas e estão 

sempre em construção, mas isso não é uma barreira para o fracasso, pelo contrário, 

é a motivação para se aprofundar nos conhecimentos linguísticos, tanto da Libras 

como de Língua Portuguesa. 

Com base nas premissas da motivação Freire (1996) nos ensina que motivar 

e auto motivar-se é de fundamental importância para a promoção da busca não 

apenas do conhecimento teórico e prático, mas é essencial para que na relação do 

educador com o estudante seja construída uma relação pedagógica que possibilita a 

construção de um pensamento crítico.  

Martins (2009) nos alerta que se sabe que a falta de formação específica do 

intérprete educador ainda é uma grande barreira a ser vencida. Por isso, os 

intérpretes que adentram na Educação Superior, em sua maioria, ainda não tiveram 

experiências com um ambiente linguístico tão diversificado e tão denso. Para ele, a 

falta de preparo e formação desses profissionais, além de prejudicar a formação do 

estudante Surdo, dificulta as escolhas dos sinais e acarreta no descrédito da 

profissão que acaba prejudicando os profissionais que investem na sua qualificação 

para área. 

Por outro lado, Sander (2003) comenta que os intérpretes de Língua de Sinais 

que trabalham em Universidade devem ter, no mínimo, uma formação superior, 

preferencialmente na área em que atuam, além de cursos de interpretação oferecido 

pelos órgãos responsáveis. Para o autor somente assim podemos falar em 

intérpretes profissionais, qualificados e certificados. Ainda para Sander (2003), 

acadêmicos surdos necessitam de intérpretes de língua de sinais (ILS), para que 

possam usar da sua cidadania e aproveitar ao máximo a possibilidade de interação 
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em sala de aula, junto com seus colegas ouvintes ou não, tirando dúvidas, 

questionando, opinando e mostrando sua capacidade, através de um profissional 

intérprete. No entanto, o autor reconhece que ainda falta formação de ILS que 

trabalha como intérprete em universidades e que seria importante que os intérpretes 

tenham pelo menos formação na Educação Superior, preferencialmente, na área em 

que atuam, além de ser formado em um curso de intérprete de língua de sinais 

reconhecido oficialmente. Em Rondônia, são poucos os intérpretes que já possuem 

uma formação superior na área de tradução e interpretação e com Proficiência em 

LIBRAS – (PROLIBRAS). 

Durante meus cinco de anos de interpretação na Educação Superior nos 

cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Rondônia, venho 

percebendo que a instituição está realizando a inclusão de estudantes surdos sem 

se preocupar com a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem vivenciados 

pelo aluno Surdo em sala de aula.  

Para a maioria das instituições de Educação Superior receber um estudante 

Surdo tem sido um fato inédito para consolidações dos processos de inclusão. O 

problema é que a maioria das instituições de Educação Superior estão realizando a 

inclusão sem estarem preparadas para a educação de surdos. Nota-se que as 

instituições estão despreparadas e não promovem nenhum curso de capacitação 

dos seus profissionais voltados para a cultura e identidade surda.  

Assim, é imprescindível que se desenvolva políticas educacionais públicas 

voltadas para formação do intérprete educador para que a educação de surdos seja 

ofertada com o mínimo da qualidade, considerando-se, para isso, que os estudantes 

surdos necessitam de modalidade de educação específica que exige um 

atendimento diferenciado, principalmente no tocante de um atendimento educacional 

especializado, proporcionado pelo intérprete para atender a demanda de estudantes 

surdos que estão tendo acesso à Educação Superior.  

Desse modo, reconhecemos que existe urgência de formação do intérprete 

educador voltado para a Educação Superior. Essa formação precisa contemplar os 

conhecimentos aprofundados da língua sinais para além de seus aspectos 

linguísticos; domínio de diversas formas de traduzir em cada uma das línguas 

considerando a pluralidade de contextos e de sentidos possíveis, fidelidade aos 

sentidos e aos modos de enunciá-los em cada uma das línguas. Trata-se de 

aspectos que não serão facilmente construídos apenas pela atuação prática, 
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necessitando de reflexão teórica e possibilidades de promoção de novas 

experiências que favoreçam que tais aspectos sejam apreendidos por aqueles que 

pretendem atuar como TILS. 

 

5.3 As dificuldades de aprendizagem na educação de surdos  

 

Nas instituições federais, sabemos que o processo seletivo para ingresso de 

surdos é bem mais competitivo. Isso porque o acesso de surdos é restrito e a 

maioria deles normalmente apresenta dificuldades de domínio da leitura e escrita da 

língua portuguesa para realização das provas do Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM).  

Na busca de solucionar os problemas de comunicação enfrentados pelos 

estudantes surdos, quando de sua inserção nos ambientes de Educação Superior, 

surgem propostas de reconhecimento de que esses estudantes necessitam de 

atendimento específico e diferenciado. Para Volterra (1994) são necessários apoios 

tecnológicos e humanos que contemplem as limitações dos surdos. Um dos apoios 

necessários é o intérprete de língua de sinais, que historicamente foi incorporado em 

experiências de educação integradora na América Latina inicialmente no ensino 

médio e logo depois na Educação Superior.  

Sabe-se que um dos maiores problemas dos surdos são as dificuldades com 

a língua portuguesa. No caso dos estudantes surdos do Curso de Letras Libras da 

UNIR não é diferente, porque a maioria precisa utilizar leitura e escrita em língua 

portuguesa nas disciplinas com acessibilidade de intérprete da língua de sinais. É 

num ambiente acadêmico com esmagadora maioria de estudantes ouvintes que eles 

acessam a Educação Superior com muito pouco atendimento diferenciado. Nesse 

contexto, outro aspecto que precisa ser considerado é a atuação do intérprete em 

sala de aula com os surdos estabelecendo uma estreita relação de confiança nos 

serviços de interpretação dos conteúdos. 

Nessa perspectiva, Santos e Schnetzler (2003) comentam que as questões 

educacionais da Educação Superior precisam ganhar destaque por parte de 

pesquisadores, principalmente no tocante ao uso de novas metodologias e recursos 

didáticos que atendam às necessidades dos estudantes surdos.  

Para esses autores, a educação de surdos que antes acontecia de forma 

mais intensa na educação básica, obteve um crescimento significativo na Educação 
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Superior e, essa mudança trouxe à tona a preocupação com os processos de ensino 

e aprendizagem destes estudantes. É público e notório que esses estudantes estão 

aprendendo pouco e adquirindo pouco conhecimento científico que é de primordial 

importância para a formação dos desses indivíduos, considerando que todo cidadão 

necessita constantemente tomar decisões que envolvam assuntos científicos. 

Nesse cenário, confesso que em todos esses anos em que atuo como 

intérprete no curso de Letras Libras na UNIR um fato que tenho percebido é que 

alguns estudantes surdos não têm uma prática de leitura por causa de suas 

dificuldades com a língua portuguesa.  

Em alguns casos, há surdos que têm dificuldades de compreender a própria 

LIBRAS. Às vezes, eles sabem o sinal, mas não sabem o conceito e o que significa, 

Torna-se necessário que o intérprete explique o conceito daquele sinal. Essa é uma 

situação que torna cansativa para o intérprete que acaba perdendo a sequência de 

conteúdo em que o professor está explicando em sala de aula, para explicar os 

conceitos que os estudantes surdos não sabem. Às vezes; é necessário fazer do 

conhecimento empírico que o intérprete traz consigo de suas experiências na 

Educação Superior e dar exemplos, mas como a interpretação é simultânea não dá 

tempo de acompanhar o ritmo da oralidade do professor, isso acaba prejudicando o 

processo interpretativo com muita perda de informação. 

O fato de os surdos ingressarem na Educação Superior com pouco 

conhecimento da língua portuguesa acaba dificultando sua aprendizagem e 

realização dos trabalhos acadêmicos. A maioria tem dificuldade de leitura e 

interpretação dos materiais de estudo e acaba ficando para o intérprete tentar suprir 

essas dificuldades auxiliando na interpretação com a tradução dos materiais. Como 

são muitos os conteúdos de estudo e de trabalhos acadêmico torna-se necessário o 

auxílio extraclasse. A maioria dos estudantes surdos procura os intérpretes 

extraclasse para ajudá-los, isso acontece porque eles não compreendem os 

enunciados em português das atividades solicitadas pelo professor. 

Para Monteiro (2011) as pesquisas desenvolvidas em LIBRAS revelam a 

importância de diagnosticarmos as dificuldades que os estudantes surdos enfrentam 

em sala de aula. Para eles essas dificuldades ultrapassam a divisão disciplinar 

estabelecida pelo sistema educacional. Por conta disso, torna-se urgente e 

necessidade de identificação de novas metodologias e recursos que possam auxiliar 

a educação dos surdos na Educação Superior a partir das necessidades específicas. 
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Sabemos que há diversos estudos e pesquisas voltados para a educação 

inclusiva que buscam identificar novas metodologias. Aroldo Junior e Ramos (2008), 

por exemplo, possui estudos voltados para mediação entre intérprete-professor 

relacionado às concepções dos estudantes a respeito dos materiais didáticos e qual 

a aplicabilidade deles.  

Por outro lado, Rocha (2015) tem estudos voltados para identificação de 

metodologias alternativas relacionadas à estrutura escolar e ao relacionamento entre 

professor-estudante, estudante-intérprete e professor-intérprete. Ramos (2011) 

busca identificar a relação do professor com o intérprete nos processos educativos.  

Um dos estudos que nos chamou bastante atenção foi de Lorenzetti (2001) 

que analisou a compreensão de seis professores a respeito da inclusão de 

estudantes surdos em uma escola regular. Os resultados demonstram que alguns 

deles afirmaram que não há ganho algum aos educandos, porque os mesmos não 

têm condições físicas para acompanhar os demais estudantes. Contudo, o autor 

enfatiza que a escola deve adequar-se ao estudante e não o oposto, de modo que a 

singularidade do estudante seja respeitada. 

Caso semelhante é observado nos estudos e pesquisas realizados por 

Schneider (2006), que demonstra que os professores têm interesse em realizar 

práticas educacionais inclusivas com os estudantes surdos, mas a maioria não teve 

a formação necessária.  

Outro problema identificado são as diferenças entre as línguas que torna um 

fator primordial no processo de ensino-aprendizagem. Quanto à aprendizagem, 

alguns professores afirmam que os estudantes surdos estão inseridos no contexto 

da normalidade, porém, outros comentaram que a aprendizagem era mais lenta.  

Silva e Pereira (2003) comentam que quando o professor acredita que 

aprendizagem do estudante surdo é mais lenta acaba criando uma concepção 

equivocada em relação ao estudante que acaba influenciando diretamente nos 

processos de ensino e aprendizagem em sala de aula, porque, apesar do estudante 

surdo ser dotado de potencial para desenvolver todas as atividades da mesma forma 

que um estudante ouvinte, acaba sendo tratado como se tivesse uma dificuldade 

impossível de ser sanada.  

Para Ferreira Brito (1995) os surdos possuem todas as potencialidades de 

aprendizado e é através do uso da língua de sinais como ferramenta que isso é 

possível. Considerando que as línguas de sinais são línguas naturais porque, como 
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as línguas orais, surgiram espontaneamente da interação entre pessoas e devido à 

sua estrutura permitem a expressão de qualquer conceito - descritivo, emotivo, 

racional, literal, metafórico, concreto, abstrato - enfim, admitem a expressão de 

qualquer significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser 

humano.  

Outra questão que os estudantes sempre difundem como necessário no curso 

está ligada ao fato da LIBRAS ser uma língua visual que exige programas de edição 

de vídeos para facilitar a tradução dos conteúdos para a língua de sinais. O uso 

desses recursos ajudaria na construção de novas experiências de ensino e 

aprendizagem para os estudantes surdos. Com isso seria possível construir novos 

conhecimentos, que com certeza poderia auxiliar na melhoria dos processos 

didáticos e pedagógicos na Educação Superior. Desta forma, seria interessante 

também que se buscasse uma proposta que atenda às expectativas e as 

necessidades dos estudantes surdos da Educação Superior, utilizando da Língua 

Brasileira de Sinais, no Português na modalidade escrita e na escrita de sinais 

(SignWriting).  

Alternativa seria a criação de um glossário com a participação dos 

professores, acadêmicos e intérpretes com os sinais termos para disciplinas da 

Educação Superior. Essa seria uma alternativa a ser pensada que ajudaria 

sobremaneira nos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos.  

A adequação curricular para educação de surdos, segundo Neder (2004) 

pode contribuir significativamente, não só para a transformação dos métodos de 

ensino e da organização do trabalho pedagógico, mas também para a utilização 

adequada das tecnologias aplicadas à educação de surdo. Para Guarinello (2007) 

os professores não relacionam seus obstáculos para ensinar com as dificuldades de 

seus estudantes para aprender, como se o desconhecimento dos docentes acerca 

da surdez, a complexidade da interação com o discente, o relacionamento e o 

conhecimento de LIBRAS, por exemplo, não tivessem implicações diretas e 

significativas na aprendizagem dos surdos. 

Em relação à presença do intérprete, Almeida e Teixeira (2011) apontam que 

há uma insatisfação atrelada à falta de formação necessária para suprir as 

dificuldades dos surdos na Educação Superior. Por falta de uma formação 

específica, esse profissional não é plenamente capaz de sanar dúvidas relacionadas 

a conceitos científicos em sala de aula, uma vez que cabe a ele apenas o papel de 
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intermediador na comunicação entre os sujeitos. Entretanto, muitas vezes, ele 

assume a função de explicar os conceitos e não só de realizar a interpretação e 

tradução, e essa prática normalmente ocorre pelo fato de o estudante Surdo 

conseguir se comunicar melhor com esse profissional do que com o professor. 

Lembro-me que durante uma passagem pelo primeiro período do curso de 

Letras Libras, os estudantes surdos tinham muitas dificuldades com as disciplinas de 

linguística de língua portuguesa. Como são línguas de modalidades distintas e 

aspectos gramaticais diferentes, eles não conseguiam compreender, apesar do 

esforço que eu fazia explicar os conteúdos. Quando conseguiam entender em 

LIBRAS e os professores pediam para eles fazerem um resumo sobre o que eles 

haviam compreendido, eles não conseguiam se expressar através da escrita em 

língua portuguesa. Apesar de ensiná-los como produzir um resumo ou uma resenha 

mesmo assim eles não conseguiam produzir um texto para responder o que era 

solicitado pelo professor. A maioria alega que não conhece o significado das 

palavras em português dos enunciados das questões solicitadas pelo professor.  

Neste contexto, Lacerda e Albres (2013) comentam que sabemos que o 

educando surdo em sala de aula pode apresentar dificuldades de aprendizagem dos 

conteúdos e de alguns conhecimentos. Para as autoras, é para suprir essas 

dificuldades que é necessário de forma emergente o intérprete educacional, que 

traduza os conteúdos da língua portuguesa para a língua de sinais e vice-versa. 

Segundo ele, essa é uma forma de contribuir com a aprendizagem do estudante 

surdo.  

Podemos destacar também que muitas vezes a falta de sinais para termos 

específicos do meio acadêmico dificulta para os surdos à compreensão dos 

conteúdos, pois mesmo que o intérprete explique o conceito. O estudante Surdo 

precisa de um sinal para ele utilizar como referência. Lembro-me que nas 

interpretações de algumas disciplinas quando me deparava com termos específicos 

que não possuíam sinal, mas sabia o conceito, se explicava tal conceito e utilizava 

alguns exemplos, mas num período curto de tempo os estudantes esqueciam sobre 

aquele determinado assunto, porque não tinham um sinal para utilizar como 

referência para aquele termo.  

Por fim, Barbosa e Pacheco (2014) corroboram com nossa reflexão sobre os 

processos de ensino e aprendizagem na Educação Superior assegurando que novas 

propostas pedagógicas são necessárias para educação de surdos. Para os autores, 
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uma das principais necessidades é a melhoria do processo de interação dos 

estudantes surdos com os ouvintes; Outra necessidade essencial é a criação de 

sinais termos para maioria das disciplinas da Educação Superior; Além disso, há 

uma necessidade cabal de criação de recursos didáticos e pedagógicos em língua 

de sinais para facilita a compreensão dos conteúdos pelos surdos. Essas 

observações demonstram que existe a necessidade de aprofundamento didático da 

educação de surdos. Para que isso ocorra torna-se necessário que haja 

identificação de novas práticas pedagógicas que facilitem os processos de ensino e 

aprendizagem da pessoa surda na Educação Superior.  

 

5.4 O que os intérpretes priorizam na tradução dos conteúdos  

 

O intérprete educacional atua em ambientes linguísticos diversificados e seu 

papel não é muito fácil. Trata-se de profissionais que possuem características de 

atuação diferentes dos demais contextos de interpretação. Lacerda (2009) usa a 

terminologia específica para designar o profissional que atua na área educacional 

como Intérprete Educacional (IE). Esse termo marca a identidade do intérprete que 

está envolvido no processo tradutório e nas práticas educacionais constituindo 

habilidades específicas a serem desenvolvidas. 

 
[...] o trabalho do IE vai além de fazer escolhas ativas sobre o que deve 
traduzir, envolvendo também modos de tornar conteúdos acessíveis para o 
aluno, ainda que implique solicitar ao professor que reformule sua aula, pois 
uma tradução correta do ponto de vista linguístico nem sempre é a melhor 
opção educacional para propiciar o conhecimento, (LACERDA, 2009, p. 35). 

 

Com relação ao IE que atua na Educação Superior, uma das maiores 

dificuldades é lidar com as diferentes áreas de conhecimento. As aulas de longa 

duração e os assuntos abordados trazem conceitos nem sempre conhecidos pelo 

profissional, tornando o ato tradutório bastante complexo. Por muitas vezes, na 

minha atuação na área da educação, vivenciei aulas de quatro horas diretas e sem 

intervalo, com interpretação e tradução de conteúdos extremamente complexos e 

desconhecidos. Como não havia outro intérprete para fazer revezamento, após uma 

hora de interpretação sentia-me cansado e percebia que minhas expressões faciais 

iam mudando. Aos poucos o ritmo vai caindo e a interpretação vai perdendo a 

qualidade. 
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Marinho (2007), Caetano, Poker e Martins (2009) e Kotaki (2010) comentam 

que os principais problemas enfrentados pelos intérpretes no cotidiano de sala de 

aula estão relacionados à ausência de sinais termos específicos, desconhecimento 

do estudante com relação ao conteúdo especifico ministrado pelo professor, entre 

outros que obrigam o intérprete a criar algumas estratégias como: uso da 

5datilologia, uso de sinais similares/sinônimos, explicação do significado da palavra, 

construção de um sinal e/ou código entre estudante Surdo e intérprete, indicação de 

termos no quadro e apresentação de ilustrações que contribui com explicação dos 

conteúdos.  

Nesse contexto, vivenciei algumas experiências que por várias vezes tive de 

utilizar o quadro para fazer apontamentos de termos que não possuíam sinal e que 

os surdos os desconheciam. Essa estratégia facilitava a interpretação, pois além 

deles visualizarem a datilologia que eu fazia também visualizavam a palavra no 

quadro. Essa estratégia é importante porque ajuda o intérprete no sentido de 

esclarecer e facilitar a comunicação. Porém, é importante que no uso da 

interpretação da língua a mensagem seja provida de sentido e que significa dizer 

que nenhuma estratégia por si só garante a compreensão. 

Dessa forma, reconhecemos que, ao interpretar, o profissional está 

construindo um enunciado a partir de outro enunciado. Nesse processo, há escolhas 

de palavras e sinais que contribuem com os objetivos que pretende alcançar na 

tradução dos conteúdos. Essas escolhas não são neutras, elas possuem sentidos 

lexicográficos. Quando construímos um enunciado, selecionamos palavras e sinais 

que buscamos em outros enunciados semelhantes. As palavras, portanto, não 

pertencem a ninguém, mas são determinadas pelos contextos em que se produzem, 

de forma individual e recebendo influências de outras enunciações (BAKHTIN, 

2010).  

A minha atuação em outros cursos da Educação Superior me deu suporte 

teórico e prático para realizar interpretação na Educação Superior. Isso porque há 

disciplinas que são comuns a todos os cursos de formação superior, como por 

exemplo, a Filosofia. Nos cursos de Geografia, Educação Física e Letras Libras 

havia essa disciplina, o que facilitava bastante o processo de interpretação e 

 
5 A datilologia em LIBRAS é produzida por diferentes formatos das mãos que representam as letras 
do alfabeto escrito e é utilizado para “escrever” no ar, ou melhor, soletrar no espaço neutro, o nome 
de pessoas, lugares e outras palavras que ainda não possuem sinal (Portal Escrita de Sinais; 2010). 
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tradução. Quando tive contato com essa disciplina pela primeira vez tive dificuldade, 

mas como fui trabalhando com a mesma disciplina em vários cursos fui adquirindo 

conhecimento e experiência com a interpretação e tradução dessa matéria. A vasta 

experiência que vai se acumulando nas disciplinas capacita o TILS, e cada vez mais 

facilita o seu trabalho. Quando migramos para outros cursos algumas disciplinas 

deixam de ser um tabu, porque já estamos acostumados com tal temática e nos 

sentimos mais confortáveis para interpretá-la para Libras. 

Com relação às aulas de Filosofia, em alguns momentos optei pela 

preparação anterior de vídeos para serem apresentados simultaneamente à 

narração do professor. Essa estratégia possibilitou uma melhor compreensão do 

estudante Surdo. Em outros momentos criávamos sinais – não apenas visando a 

agilidade do processo tradutório, mas sinais que apresentavam alto grau de 

iconicidade e tinham relação, principalmente, com o conceito que estava sendo 

ensinado.  

Os temas das aulas, como por exemplo, “Mesopotâmia” - que de acordo com 

a aula vídeo gravado apresentava o significado de “terra entre rios” -, que 

exploravam nomes de localidades, modos de vida, economia, linha do tempo e 

outros aspectos, exigiam que os sinais criados se relacionassem visualmente ao 

mapa e possibilitassem a exploração do conceito. 

No curso de Geografia, nas disciplinas que apresentavam cálculos 

geométricos, fazíamos mais o uso de classificadores, por se tratar de conceitos e 

conteúdos bastante visuais. Também apresentava na lousa porque facilitava muito a 

minha atuação e a compreensão do estudante Surdo. Na maioria das vezes, os 

classificadores utilizados eram ancorados em alguns sinais e conceitos existentes na 

LIBRAS. Outras vezes, na representação visual utilizada pelo professor em sala de 

aula. 

Nas aulas práticas do curso de Educação Física não realizava a interpretação 

em todos os momentos, porque se tratava de uma aula que exigia uma maior 

atenção visual do aluno ao modelo que era apresentado pelo professor. Dessa 

forma, eu somente atuava quando o professor explicava as regras de determinado 

jogo ou atividade. O professor simulava os exercícios físicos e isso reduzia um 

pouco as interpretações das aulas, pois o aluno precisava naquele momento 

reproduzir os movimentos corporais da aula prática. Assim, a estratégia que se 

utilizava era não interpretar, visto que o modelo visual oferecido bastava para a 
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compreensão do estudante. Naquele momento a interpretação simultânea poderia 

causar uma “disputa” pela atenção visual do estudante entre a minha tradução e a 

explicação do professor. 

Nesse cenário, o que os intérpretes mais priorizam nas suas estratégias para 

quaisquer situações, são a digitalização das palavras de forma soletrada. O uso de 

sinônimos e classificadores utilizam para paráfrase – o que é mais frequente em 

decorrência dos muitos conceitos que circulam no contexto educacional devido à 

escassez de vocabulário específico para às diferentes áreas de conhecimento -. É 

nesse contexto que o IE atua nas fronteiras existentes entre a língua de sinais e a 

língua portuguesa, em meio à construção de conhecimentos produzida no espaço 

educacional, frente ao aprendizado de conceitos científicos que fundamentam a vida 

acadêmica do estudante Surdo.  

 

5.5 As estratégias de interpretação utilizadas em sala de aula  

 

Ao falarmos de interpretação nos estudos da tradução, remetemo-nos a uma 

área específica da tradução, mais precisamente à vertente denominada de estudos 

da interpretação (Interpreting Studies), estudos que remontam à década de 1950 

(GILE, 1991). 

Há algumas crenças relacionadas à tarefa de interpretar e traduzir, tais como: 

a interpretação e tradução é uma arte reservada de forma que poucos podem 

exercê-la graças a um dom especial; a interpretação/tradução é uma atividade 

prática que requer apenas um conhecimento da língua e um bom dicionário; o 

tradutor intérprete deve ser falante bilíngue ou ter morado num país onde se fala a 

língua estrangeira do par linguístico com que trabalha; todo tradutor intérprete é um 

traidor, entre outras. São crenças não somente inadequadas, como também podem 

interferir negativamente no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos 

profissionais intérpretes. Muitos acreditam que traduzir e interpretar não é apenas 

fazer transferência de códigos entre línguas, mas na verdade, é uma atividade 

desafiadora, que envolve não somente conhecimento proficiente das línguas e 

culturas envolvidas, como também o uso de estratégias que possibilitem uma melhor 

e eficiente tradução e interpretação. É preciso lembrar que a atividade de tradução e 

interpretação requer uma formação e uma qualificação que propicia ao profissional 

as habilidades necessárias para tal atividade. 
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Toury (1995), autor da teoria dos estudos descritivos da tradução, defende 

que a tradução é um tipo de atividade que envolve, inevitavelmente, pelo menos 

duas línguas e duas culturas diferentes, ou seja, pelo menos dois conjuntos de 

normas diferentes estariam em contato. As normas seriam as regularidades 

observadas no comportamento tradutório. Novais (2002) e Hortêncio (2005) apontam 

nos estudos descritivos de Toury (1995), onde os autores identificaram e 

classificaram tipos de estratégias para o processo tradutório. Suas investigações 

acerca das estratégias de tradução tiveram foco na interpretação oral simultânea. O 

primeiro pesquisador investigou as estratégias de interpretação utilizadas por 

profissionais intérpretes de língua oral que atuavam em tribunais e propôs sete 

estratégias de interpretação, simplificação, omissão, síntese, discurso indireto, 

ratificação, padronização e explicitação. A segunda pesquisadora analisou as 

estratégias de interpretação classificadas por Novais (2002), e, além de verificar a 

aplicabilidade dessas estratégias ao processo tradutório em interpretações 

simultâneas do Português para a Libras, no âmbito das Testemunhas de Jeová, ela 

também classificou outras estratégias de interpretação que parecem ser peculiares a 

essa modalidade. Em seu estudo, Hortêncio (2005), além das sete estratégias 

apontadas por Novais (2002), identifica outras três estratégias que são utilizadas 

pelos TILS, a saber, a repetição, o uso de recursos visuais e o uso de perguntas 

retóricas para destacar informações importantes, para prender a atenção e para 

estimular o raciocínio. 

Durante o período em que acompanhei três professores surdos no Mestrado 

Acadêmico em Letras da UNIR, em alguns momentos houve a necessidade de se 

utilizar estratégias linguísticas, devido às barreiras comunicacionais relacionadas 

aos conteúdos específicos que ainda não possuíam sinais, isso acabava dificultando 

muito o trabalho de interpretação nas aulas.  Sabemos que não ainda há muitas 

pesquisas relacionadas aos vocabulários acadêmicos em Libras para algumas áreas 

da Educação Superior. Como os surdos têm alcançado os diversos níveis 

educacionais superiores interagindo em ambientes linguísticos diversificados, torna-

se necessário que o intérprete utilize algumas estratégias linguísticas para alcançar 

uma comunicação coerente, efetiva e condizente com os enunciados de sala de 

aula.  

Dessa forma, a utilização dessas estratégias está ancorada nas pesquisas de 

Hortêncio (2005), em que o autor categoriza a datilologia e a paráfrase descritiva 
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como um recurso visual, e que seu uso pode ser favorável nos processos tradutórios 

e interpretativos utilizados pelo intérprete em sala de aula.  

Por varias vezes, durante as aulas, foi necessária a utilização desses 

recursos durante minha passagem pelo Mestrado em Letras, pois as disciplinas do 

mestrado eram difíceis e especificas do curso, havia muitos termos que eu 

desconhecia, por isso utilizava a datilologia como ferramenta, soletrava a palavra ou 

termo no espaço e logo depois exemplificava em Libras os conceitos através de 

exemplos que eram expostos pelo professor.  

Desse modo fica claro que o uso desse recurso, da datilologia, ou seja, do 

alfabeto manual, além de ser um empréstimo linguístico da Língua Portuguesa para 

a Língua de Sinais, a datilologia pode ser considerada uma estratégia poderosa a 

ser utilizada pelo intérprete, e que a própria Língua de Sinais oferece. A segunda 

estratégia que foi utilizada foi à paráfrase descritiva, nessa estratégia o TILS pode 

explorar o espaço de sinalização, assim como o uso de recursos manuais, os sinais 

e/ou de classificadores (os classificadores são recursos visuais importantíssimos nas 

línguas de sinais), como estratégias interpretativas que melhor o apoiarão em uma 

interpretação.  

Mandelblatt et. al. (2012) comenta que vem ocorrendo o aumento do acesso 

de estudantes surdos na Educação Superior, no Brasil, nas últimas décadas. Essa 

situação vem exigindo novos desafios de criação de léxicos “SINAIS” para diversos 

termos e conceitos correspondentes às diferentes áreas curriculares. Portanto 

reconhecemos que os intérpretes que estão inseridos neste contexto precisam de 

formação continuada para que consigam compreender a variedade linguística que 

obriga a criação de novas estratégias e de novos sinais que possam auxiliar na 

interpretação e tradução dos conteúdos curriculares. 

Diante das barreiras de comunicação emergentes, entramos numa 

discussão sobre como amenizar essas dificuldades dialógicas por falta de sinais 

termos em LIBRAS para solucionar aquela barreira comunicacional. Naquele 

momento nós, “mestrandos surdos e o intérprete” criávamos sinais diferentes, 

sinais que eram analisados por nós, e discutíamos sobre quais dos sinais que se 

aproximava mais do conceito de forma icônica, os SINAIS ou SINAIS TERMOS 

como chamamos aqui, precisava de uma referência ao significado da palavra ou 

termo para que pudéssemos incorpora-lo ao nosso vocabulário de uso durante as 

aulas. 
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Venuti (2002) defende a visibilidade do tradutor e intérprete em um processo 

tradutório. Além disso, o autor também reivindica o papel autoral do intérprete em 

uma tradução, uma vez que o texto/discurso do autor nunca terá uma “originalidade” 

em sua autoria, pois todo enunciado sempre será uma “ré escritura” de materiais 

culturais preexistentes” (VENUTI, 2002, p.99). Dessa forma, a tradução/interpretação 

também pode ser considerada autoria, partindo do princípio de que o intérprete fará 

escolhas para a reelaboração do texto/discurso traduzido, embora essas escolhas 

não sejam completamente livres, pois serão determinadas por uma ideologia e 

limitadas pelas línguas. 

Considerando que isso se trata de um desafio vivido não só pelos 

intérpretes, mas principalmente pelos estudantes surdos, tanto na tentativa de 

construir sentido das informações que lhes são repassadas pelos intérpretes de 

LIBRAS que atuam na sala de aula, como também na tentativa de compreender os 

textos acadêmicos que precisam ler, em cada disciplina o interprete desenvolve 

um papel importante contribuindo na criação de sinais junto com os alunos para 

sanar uma barreira comunicacional que possa vir a prejudicar, não só a sua 

atuação como tradutor, mas também ajuda aos alunos surdos e facilita uma 

melhor compreensão dos conteúdos.  

LACERDA (2011) sugere estratégias aos profissionais da interpretação: se 

adequar as áreas específicas de trabalho através de constantes buscas por 

conhecimento nas distintas áreas de atuação.  

(...) intérpretes podem buscar profissionais e especialistas nas diversas 
áreas para debater termos, sentidos, conteúdos a fim de se manterem 
atualizados para realizar seu trabalho da forma mais adequada possível. 

(LACERDA, 2011. p.63 apud ARAUJO; SOUZA & OLIANI, 2015). 
 

Durante aplicação de prova da disciplina de Introdução a Linguística, por 

exemplo, os mestrandos solicitavam que fosse feita a leitura da prova em LIBRAS 

utilizando os sinais termos que havíamos criado em sala de aula. Com isso 

comecei a perceber que estes sinais os ajudavam na compreensão da disciplina e 

me ajudava na interpretação dos enunciados das questões.  

O conhecimento linguístico dos mestrandos surdos que possuem formação 

diferente dos outros, e que eram do estado de Goiás e da Bahia, exigiam 

estratégia linguísticas diferenciadas, considerando que ambos utilizavam sinais 

voltados as diferenças linguísticas e culturais de seus estados. 
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Dessa forma, compreendemos que os surdos que veem para UNIR com 

conhecimentos linguísticos diferentes e possuem formações diferentes da área de 

letras, exigem que haja certa flexibilidade na criação e na utilização de sinais termo 

para sanar as dificuldades comunicativas destes grupos que possuem 

compreensões variadas dos sinais em LIBRAS.  

Harris (1986 apud NICHOLS, 1996, p. 198) comenta que, nesses casos, falta 

um efetivo uso do bilinguismo, considerando que essa é uma necessidade de 

comunicação e expressão da língua de sinais. Compreendemos que esse é um 

desafio que é experimentado também permanentemente pelos intérpretes de 

LIBRAS, e que esses buscam encontrar nas estratégias de tradução as expressões 

linguísticas mais adequadas para transmitir os conceitos relacionados aos vários 

campos de conhecimento, tanto no trabalho de interpretação simultânea em sala de 

aula, quanto na tradução do discurso e de textos acadêmicos no contexto da 

Educação Superior. 

Nesse contexto, o autor chama a atenção para a necessidade de 

intérpretes, professores e de todos os envolvidos com a política educacional 

entenderem que a criação de sinais termos como variantes linguísticas com regras 

sistemáticas de estrutura e que os intérpretes educadores e os líderes 

comunitários podem incorporá-las no âmbito escolar, valorizando tanto as línguas, 

quanto seus usuários.  

Nessa perspectiva, podemos reconhecer a necessidade dos intérpretes de 

LIBRAS, professores, acadêmicos admitirem o uso, a criação e a existência 

dessas variedades “não padrão” e reconhecer que não são menos corretas do que 

se costuma ensinar nas escolas, e que isso pode suavizar os repasses de 

conhecimento na Educação Superior. Essas variedades criam uma facilidade e 

leveza na atuação do intérprete de LIBRAS na Educação Superior, pois esta 

pautada numa tradução mais visual e mais focada na cultura e na identidade 

surda. 

Uma recente pesquisa realizada por Santos (2017) com a colaboração de 

estudantes surdos universitários e intérpretes de LIBRAS-Português demonstra 

algumas experiências com o uso da LIBRAS no ambiente acadêmico. A pesquisa 

elenca as principais dificuldades de aprendizagem dos estudantes surdos na 

Educação Superior.  
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Os resultados demonstram as dificuldades de aprendizagem das aulas 

ministradas em língua portuguesa, as estratégias de tradução e criação de sinais 

termos para referenciar os conteúdos é temática dos cursos. As dificuldades são as 

mesmas nos contextos da Educação Superior. A autora demonstra a preocupação e 

promover pesquisas busque contribuir com melhoria dos processos tradutórios na 

educação de surdos e na formação de intérpretes de LIBRAS no Brasil. 

No Mestrado Acadêmico em Letras vivenciei uma experiência com a disciplina 

de “Análise do Discurso” que demonstrou um processo bastante produtivo de 

tradução e interpretação, utilizando a criação de sinais termos. Foi uma estratégia 

lexical que encontramos para elaborar sinais provisórios referentes a essa disciplina, 

em que três acadêmicos surdos estavam matriculados. Nesse contexto, ressaltamos 

que denominamos aqui sinais termos a nomenclatura utilizada para estes sinais que 

foram criados especificamente para uso em algumas disciplinas do Mestrado em 

Letras. Esses sinais foram utilizados apenas durante as aulas de “Analise do 

Discurso”, pois eles não foram validados ainda pela comunidade acadêmica e 

comunidade surda. 

Campos (2012, p. 2) comenta que os procedimentos usados para a criação 

dos novos itens lexicais resultam de uma mistura saudável de recursos, que 

transformam a língua em um grande móbile. Longe de empobrecê-la ou 

descaracterizá-la, essa manipulação linguística exercida com genialidade e 

conhecimento lhe confere feição nova, ressaltando seu potencial expressivo 

alcançado pela novidade e, ao mesmo tempo, pelo estranhamento de algumas 

construções. Dessa forma, utilizamos de diversos processos para criar novos sinais, 

isso nos abriu novas possibilidades e novos caminhos de se romper com as 

barreiras comunicacionais. 

A seguir demonstramos alguns sinais termos que foram criados normalmente 

de forma espontânea durante as aulas, a partir da mistura da língua portuguesa e a 

língua de sinais, para servir como meio de comunicação com os acadêmicos surdos 

do Mestrado. Lembrando que quando criamos tais sinais para utilizarmos no 

contexto da Língua Brasileira de Sinais, passamos a utilizá-los como primeira língua 

dos surdos, adquirindo uma complexidade e estabilidade, típicas da própria língua 

de sinais.  
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Imagem 1 - Interpelação pelo Sujeito 

 
  Fonte: Jacó Silva, 2019. 

 

Um bom exemplo do uso de sinais termos na disciplina de Análise do 

Discurso foi para referenciar o conceito de “Interpelação do Sujeito” em que a 

criação desse sinal se baseou na escolha de classificadores por apresentar em seu 

léxico uma grande diversidade de expressões que denotam a iconicidade. Essa 

configuração demonstra a relação entre a forma visual e o sentido, onde a mão 

representa as diversas subjetividades, e o indicador para cima o sujeito que assume 

o significado de “Sujeito Interpelado Pelos Discursos” e é uma temática que faz parte 

dessa disciplina.  

Numa pesquisa feita pelos estudantes surdos e o intérprete não havia ainda 

sinal para essa expressão, isso nos forçou a criarmos esse sinal para facilitar os 

processos interpretativos do português para LIBRAS. 

A Universidade Federal de Santa Catarina-UFCS, foi pioneira na criação de 

glossários de sinais que visam o apoio na educação de surdos. Também pela 

convenção do uso dos sinais que apresentam variação regional, desse modo por 

atender a diferentes identidades surdas conforme STROBEL (2009). Dessa forma 

ressaltamos aqui que também deve ser de interesse das instituições educacionais 
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apoiar, alternativas e busca meios de interação e suporte que possa auxiliar e 

contribuir de maneira efetiva na aprendizagem do aluno Surdo. 

 

Imagem 2 - Assujeitamento do Indivíduo 

 
Fonte: Jacó Silva, 2019. 
 
 

Outro termo que tivemos que criar sinal foi para o conceito de “Assujeitamento 

do Indivíduo”. Para este conceito, utilizou-se também de classificadores que foram 

um consenso entre todos os mestrandos surdos, no momento de criação do sinal. 

Para criação desse sinal foi utilizado um símbolo icônico com a configuração da mão 

aberta e o indicador para cima, representando o classificador de pessoa que está 

absorvendo algo. Esse sinal está representando o indivíduo sendo assujeitado.  Para 

criação do sinal pesquisamos se já havia algum sinal para esse termo, mas não 

encontramos nada em nossas buscas. Durante essas experiências vivenciadas no 

Mestrado Acadêmico em Letras, observamos que, na maioria das vezes em que 

foram criados sinais, utilizamos com mais frequência os classificadores da LIBRAS. 

No contexto das experiências vivenciadas na Educação Superior, eu percebia 

que a utilização dos classificadores na criação e na utilização de sinais me permitiu 

tornar mais claro e compreensível o significado dos conceitos de algumas disciplinas 

no momento da interpretação. Pimenta e Quadros (2006) comentam que quando 

utilizamos os classificadores descritivos em LIBRAS eles desempenham uma função 
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descritiva que podem ajudar a melhor detalhar o som, tamanho, textura, paladar, 

tato, cheiro e as formas em geral de objetos inanimados e seres animados.  

Nesses pressupostos, compreendemos que tais mecanismos se mostram 

bastante produtivos na criação de novos vocabulários para a língua de sinais, 

porque muitos sinais são produzidos com forte influência da linguagem que foi 

utilizada.  

Nesse sentido o intérprete deve se utilizar das mãos com propósitos 

linguísticos diferenciados, e o uso eficiente das mãos para a criação e utilização de 

signos, assim como do corpo do locutor, configura-se como econômico para as 

línguas sinalizadas, sempre presente na situação enunciativa. Por isso, são 

recorrentes, em LIBRAS, estruturas icônicas que contribuem para a criação de sinais 

com formas linguísticas que buscam copiar uma referência real das características 

visuais. 

 

Imagem 3 - Materialidade do Discurso 

 
Fonte: Jacó Silva, 2019. 
 
 

Em relação às representações visuais utilizadas para o conceito de 

“Materialidade do Discurso”, para criar o sinal, utilizou-se de classificadores para 

pessoa, e a mão de contato simbolizando algo que está saindo do sujeito. Isso se 
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refere ao fato de que os discursos do sujeito se materializam através de uma prática, 

que seria a de se expressar através da língua. Isso só foi possível porque utilizamos 

da iconicidade, símbolo do termo, e classificadores.  

Vale a pena salientar que houve também a criação de sinais sem a utilização 

iconicidade. Isso ocorreu com os termos nos quais o modo de organização 

paramétrica não evidenciava aspectos visuais daquilo que era denotado. Como por 

exemplo, temos o sinal de “Lacan”, um psicanalista francês muito referenciado na 

disciplina de Análise do Discurso. Para criarmos o sinal para esse autor, não fizemos 

pesquisa, mas pelas informações que buscamos nos grupos de criação de sinais 

nacionais, ninguém conhecia o sinal. Diante disso, o sinal foi criado naquele 

momento simplesmente para facilitar a comunicação para não ter que ficar digitando 

o tempo todo o nome do autor, era muito cansativo e repetitivo. 

 

Imagem 4 - Jaques Lacan 

 
Fonte: Jacó Silva, 2019. 
 
 

Portanto, apesar de ser um mecanismo produtivo em línguas sinalizadas, a 

iconicidade6 pode não determinar os reais detalhes de criação do sinal para o termo. 

Para se criar um sinal, às vezes, essa criação poderá ocorrer de forma arbitrária sem 

a necessidade de se utilizar uma referência icônica. Como por exemplo, temos o 

sinal de Lacan que não houve a necessidade de criamos referência iconográficas 

com as características físicas de Lacan, nós criamos o sinal simplesmente para ser 

usado de forma emergencial naquele momento, pois se precisava que a 

 
6 A iconicidade é um princípio pelo qual se considera que existe uma relação não arbitrária entre 

forma e função, ou entre código e mensagem na linguagem humana. Trata-se de uma relação 
natural entre o código lingüístico e o seu designatum. (Neves, 1997: 103) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicanalista
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comunicação fluísse sem prejuízos e perca de informação. Dessa forma, 

compreendemos que o esses sinais criados no contexto de sala de aula, passam a 

incorporar novos vocabulários que irão fazer parte da identidade social e cultural dos 

que o usam. 

Da Hora (2007, p. 82) traz uma contribuição interessante em relação ao uso 

de códigos ao afirmar que podemos utilizar desses recursos para tradução de 

palavras ou conceitos das línguas maternas.  

Nessas circunstâncias, os sinais termos podem ser reconhecidos rapidamente 

no desenvolvimento de um maior número de fonemas, com vocabulários mais 

amplos, sintaxe mais complexa e uma grande variedade de opções estilísticas, 

permitindo ao intérprete opções de escolha, dependendo da situação que necessita 

utilizar.  

Para o TILS, o uso dos sinais termos pode ser uma estratégia poderosa em 

que se faz uso desse recurso linguístico nas interpretações educacionais da 

Educação Superior. Essa é uma estratégia que pode diminuir as interrupções 

tradutórias por falta de vocabulários, de forma a contribuir, também, para um melhor 

desempenho dos estudantes surdos nos processos de ensino e aprendizagem. 

Com base nesses pressupostos apresentados, consideramos que é de 

fundamental importância a criação e da utilização de sinais termos nas mais diversas 

situações em que as barreiras linguísticas possam vir a prejudicar os processos de 

ensino e aprendizagem na educação de surdos. Para tanto, é necessário que 

estejamos prontos a reconhecer que a língua é viva e que há diversas possibilidades 

de se utilizar estratégias linguísticas para sanar as barreiras comunicacionais dos 

alunos surdos em sala de aula. Nesse sentido, se faz necessário utilizar da 

flexibilidade da língua, que muda e se adapta às condições comunicacionais, 

sociais, geográficas e linguísticas dos seus falantes. 

Compreendemos que os sinais apresentados nesta pesquisa apontam a 

necessidade de mais pesquisas acerca da prática tradutória do profissional 

intérprete de Língua Brasileira de Sinais, estudos que possam auxiliar na sua prática 

profissional no contexto da Educação Superior, principalmente, no que concerne ao 

nosso foco que são as estratégias utilizadas pelo TILS para a interpretação de 

termos específicos de determinados conteúdos de ensino. Esperamos que novos 

estudos possam se direcionar a criação de sinais termos de forma a convencioná-los 

com cunho acadêmico e científico em dicionários, glossários, manuais, apêndices 
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etc... Que venham a contribuir com o conhecimento do aluno Surdo e facilitar a 

atuação do profissional intérprete de LIBRAS, constituindo ferramentas que 

certamente os auxiliem nos processos interpretativos e tradutórios. 

 

6.0. Considerações finais 

 

O presente estudo e pesquisa é voltado às reflexões sobre o papel do 

intérprete educacional no contexto da Educação Superior. Foi uma tentativa de 

demonstrar a necessidade emergente de intérprete educador no contexto amazônico 

da Universidade Federal de Rondônia. A pesquisa teve como objetivo realizar uma 

análise numa perspectiva pós-crítica como se constitui a cultura e identidade do(a) 

Tradutor(a) e Intérprete Educacional de LIBRAS.  

Acreditamos que os resultados apresentados como uma análise descritiva 

qualitativa das minhas experiências profissionais como Tradutor Intérprete de Língua 

de Sinais (TILS) revelam a necessidade emergente de formação continuada para os 

profissionais que estão no contexto da Educação Superior.  

Os resultados demonstram que a formação dos intérpretes da língua de sinais 

para área educacional é pouco ofertada no Brasil. Nesse contexto, verifica-se que 

são poucos os intérpretes educacionais que dominam as línguas Português e a 

LIBRAS. Por conta disso, reconhecemos a necessidade de novas técnicas e 

estratégias para o melhor desempenho do Tradutor e Intérprete educacional no 

contexto da Educação Superior.  

Considerando que o intérprete é de suma importância para os processos de 

interações entre surdos e ouvintes, torna-se imprescindível que o intérprete domine 

as línguas envolvidas e compreenda as ideias contidas nos discursos pedagógicos 

no momento de tradução e interpretação no contexto da Educação Superior. No 

nosso país, o intérprete deve dominar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a 

Língua Portuguesa, para que possa de fato contribuir com os processos de ensino e 

aprendizagem na educação de surdos.  

Com os resultados que foram apresentados nesta pesquisa, buscamos 

demonstrar que o TILS no contexto da Educação Superior precisa utilizar de 

técnicas pedagógicas com o objetivo de auxiliar nos processos de ensino e 

aprendizagem do (a) estudante Surdo (a) para além dos processos de acessibilidade 

linguística das línguas de sinais. Reconhecemos que em contextos educacionais 
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torna-se necessário que o intérprete assuma o papel de educador para que sejam 

assegurados os processos de ensino e aprendizagem na educação de surdos 

envolvendo os estudantes surdos com professores ouvintes que não dominam a 

língua de sinais.  

Portanto, reconhecemos que o intérprete educador deve ser um mediador 

pedagógico entre os sujeitos envolvidos no processo comunicacional sem interferir 

pessoalmente na seleção de conteúdo, mas buscando assegurar aprendizagem da 

pessoa surda.  

Para que isso ocorra, torna-se necessário o reconhecimento das línguas e 

das culturas e identidade dos envolvidas nos processos educativos. Isso porque há 

pessoas que dominam a língua de sinais acabam assumindo a função de intérprete 

sem a devida qualificação, comprometendo a qualidade da interpretação.  

No contexto da realidade brasileira é possível identificamos que a maioria das 

escolas públicas e particulares têm surdos matriculados, tornando-se impossível 

atender às exigências legais sem a presença do TILS educacional. Por isso, 

consideramos que os mesmos devem ter acesso aos processos de formação 

continuada para que possam se preparar melhor para os processos de interpretação 

no contexto da Educação Superior. É possível que haja aprendizagem dos 

estudantes surdos com intérpretes em sala de aula apenas assegurando 

acessibilidade na língua de sinais.  

Por fim, acreditamos que a participação do Tradutor e intérprete da língua de 

sinais (TILS), na vida social e educacional da pessoa surda é fundamental 

importância para que de fato haja o pleno exercício do ensino e aprendizagem na 

educação de Surdo. Nesse sentido, reconhecemos que é preciso compreender que 

só é possível alcançar o conhecimento por meio de práticas que valorizem todos os 

sentidos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem na educação de 

surdos. Por isso, é importante criação de espaços educativos que permitam a 

manifestação das múltiplas inteligências relacionadas aos diferentes olhares e 

expressões dos que traduzem o português para a língua de sinais. E, seguindo essa 

teoria, focamos essa realidade na sala de aula, lembrando que qualquer língua 

falada exibe sempre variações e mudanças que são fundamentais para os 

processos educativos.   
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