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A interpretação não é um processo mecânico, mas 

criativo, dependendo principalmente de uma visão 

de mundo. 

Torres (2012, p. 18). 



 

 

O INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

(IELIBRAS) ATUANTE NA UFS: em cena a construção de sua identidade profissional 

 

 

RESUMO 

 

O papel do Intérprete Educacional de Libras é de elevada importância, por oportunizar ao 

discente surdo o acesso ao conhecimento. É necessário, porém, preparar esse profissional de 

modo que sua identidade seja (re)conhecida. A presente pesquisa objetiva compreender e 

analisar, com base em narrativas, como a identidade profissional do Intérprete Educacional de 

Libras vem sendo construída no contexto da Universidade Federal de Sergipe. No cenário 

empírico da pesquisa, a presença desse profissional ganhou destaque a partir do ano 2011, em 

particular, por força da Lei 12.319/2010. Sendo assim, indaga-se: como o Intérprete 

Educacional de Libras vem construindo sua identidade profissional na Universidade Federal 

de Sergipe? O caminho metodológico, de caráter exploratório qualitativo, ganhou direção 

mediante narrativas dos sujeitos eleitos para este fim – Intérpretes Educacionais de Libras. 

Como aporte teórico, foram consultados pesquisadores e estudiosos, a exemplo de Perlin 

(2006), Gesser (2006), Schein (1996) sobre a identidade; Constâncio (2010), Martins (2009), 

Gurgel (2010) para o Intérprete no ensino superior. Foram utilizados também questionários 

compostos de perguntas abertas e fechadas com o propósito de traçar o perfil dos profissionais 

intérpretes. A análise dos dados obtidos foi realizada tomando como ponto de partida a 

Análise Crítica da Narrativa (ACN), de Mota (2013), com uma leitura aguçada do texto sobre 

um olhar fenomenológico e técnica hermenêutica circular de pré-compreensão e compreensão 

do fenômeno estudado. E assim, divide-se a narrativa em três instâncias discursivas 

expressivas, a saber: inicia pelo recurso de linguagem (Plano de conteúdo), perpassa para o 

efeito de sentido (Plano de linguagem) e chega na moral da história (Plano de modelo de 

mundo). Os resultados foram obtidos a partir dos seguintes episódios: Formação do ser 

intérprete; Função do intérprete; Identificação com o trabalho; Os dilemas profissionais; 

Caminhos para a valorização. Estes episódios demonstram que, nas narrativas, inúmeros 

fatores contribuem para a construção da identidade profissional, uma vez que, para os 

narradores da pesquisa, a presença do intérprete educacional faz com que os discentes surdos 

universitários tenham, além do acesso ao conhecimento, a oportunidade de educação e, com 

efeito, a ampliação do espaço educacional. E assim, os intérpretes concluem que fazem a 

intermediação entre todos os envolvidos – professores, alunos e servidores –, e no caminho, 

também, contribuem para a constituição da Educação Inclusiva Universitária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise Crítica da Narrativa. Ensino Superior. Identidade 

Profissional. Intérprete Educacional de Libras. Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

 

 

 



 

 

THE EDUCATIONAL INTERPRETER OF BRAZILIAN LANGUAGE OF SIGNS 

(IELIBRAS) ACTIVE AT UFS: on the scene the construction of his professional identity 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The role of the Libras Educational Interpreter is of great importance because it gives the deaf 

student access to knowledge. It is necessary, however, to prepare this professional so that his 

identity is recognized. This research aims to understand and analyze, based on narratives, how 

the professional identity of the Libras Educational Interpreter has been constructed in the 

context of the Federal University of Sergipe. In the empirical scenario of the research, the 

presence of this professional was highlighted as of 2011, in particular, under Law 12,319 / 

2010. Under these circumstances, it is asked: how the Libras Educational Interpreter has been 

building his professional identity at the Federal University of Sergipe? The methodological 

path, of qualitative exploratory character, gained direction through narratives of the subjects 

chosen for this purpose - Libras Educational Interpreters. As a theoretical contribution, 

researchers and scholars were consulted, such as Perlin (2006), Gesser (2006), Schein (1996) 

on identity; Constâncio (2010), Martins (2009), Gurgel (2010) for the Interpreter in higher 

education. Questionnaires were also used composed of open and closed questions with the 

purpose of tracing the profile of professional interpreters. The analysis of the data was 

obtained taking as a starting point the Critical Narrative Analysis (ACN), from Mota (2013), 

with an acute reading of the text on a phenomenological look and circular hermeneutical 

technique of pre-comprehension and understanding of the phenomenon studied. And so, the 

narrative is divided into three expressive discursive instances, namely: it begins with the 

language resource (Content plane), running through the meaning effect (Language plan) and 

arrives at the moral of the story.( world model plan). The results were obtained from the 

following episodes: Formation of being an interpreter; Function of the interpreter; 

Identification with work; Professional dilemmas; Pathways to valorization. These episodes 

demonstrate that, in the narratives, many factors contribute to the construction of the 

professional identity, since, for the narrators of the research, the presence of the educational 

interpreter causes that the deaf university students have, besides the access to the knowledge, 

the opportunity education and, in fact, the expansion of the educational space. And so, the 

interpreters conclude that they intermediation between all the involved ones - teachers, 

students and servers -, and in the way, also, contribute to the constitution of Education 

Inclusive University. 

KEYWORDS: Critical Analysis of the narrative. Higher education. Professional Identity. 

Libras Educational Interpreter. Federal University of Sergipe. 
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1 É um sistema de escrita para escrever línguas de sinais. Esta escrita foi criada pela Valerie Sutton em 1974 na 

Dinamarca. No Brasil surgiu, em 1996, por um grupo de professores Doutor Antônio Rocha Costa, Márcia 

Borba e Marianne Stumpf na Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS. Esta escrita pode ser usada 

tanto no papel, como também no computador. 
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INTRODUÇÃO 

 

No processo de educação inclusiva, o Intérprete Educacional de Libras é inserido 

para que a pessoa surda tenha acesso ao conhecimento, e com este acesso amplie suas reais 

possiblidades de educação. Esse profissional é a pessoa que traduz e/ou interpreta da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) para a Língua Portuguesa (LP) e vice-versa. Ele, portanto, é um 

mediador do desconhecido para o conhecido, da informação para o conhecimento, da 

permanência para a mudança, da surdez para a escuta, do silêncio para a comunicação, enfim, 

da educação. 

Sendo assim, pela dimensão do trabalho de tradução e interpretação, esse 

Intérprete deve ser identificado, a partir de sua atuação em sala de aula, como mais que um 

colaborador para a educação inclusiva, um mediador de elevada importância para a educação, 

uma educação que inclui, que acolhe, que cria possibilidades autênticas de 

integração/inclusão. 

Em Sergipe, diferentemente do que ocorre em outros estados brasileiros que 

iniciaram a graduação do Letras/Libras bacharelado2 no ano de 2008, esse profissional, para 

atuação, faz cursos de Libras, graduação – em diversas áreas – , Pós-graduação em Libras, 

Exame de Proficiência de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e curso de tradutor intérprete 

de Libras. E assim pode atuar desempenhando o trabalho de tradução e interpretação em sala 

de aula inclusiva. 

Diante disso, a escolha do tema “O Intérprete Educacional de Libras (IELIBRAS) 

atuante na UFS: em cena a construção de sua identidade profissional” deu-se desde a minha 

atuação na tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Ensino 

Fundamental II ao Ensino Superior, assim como a participação como Tradutor e Intérprete 

Educacional de Libras em Seminários, Projeto “Oi conectando o Brasil” do Instituto 

Pedagógico da Educação dos Surdos de Sergipe (IPAESE) e projeto da ação de Extensão 

“Projeto Inclusão Digital – Informática Básica”, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

coordenado pela Professora Rita Souza e Professor Carlos Estombelo, com o objetivo de 

contribuir com a produção de texto em português para alunos surdos do ensino fundamental 

                                                 

2 Segundo Goes (2010), em 2008, houve apenas 19 universidades que, tendo polos, passaram a ofertar o 

Letras/Libras bacharelado. 
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ao ensino superior, atuando como Intérprete de Libras na Assembleia Legislativa do Estado 

de Sergipe – AL/SE – pela TV ALESE. 

Militante dessa categoria (IELIBRAS), assumi a presidência da Associação dos 

Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) do Estado de Sergipe (AILES), no 

mandato de 2012-2014, fiz parte da comissão que fundou essa associação e exerci o cargo de 

fiscal, como também fui membro do Núcleo de Pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa com 

Deficiência da Universidade Federal de Sergipe (NUPIEPED-UFS), como participante do 

Eixo Educação dos Surdos. 

Quanto à minha trajetória profissional, esta aconteceu ao mesmo tempo em que 

fui atuando. Ampliei meus conhecimentos a partir dos cursos que, em muito, me ajudaram a 

pensar sobre o trabalho do intérprete. Em 2006, ao ser convocado por um representante do 

Setor de Recursos Humanos (SRH) de um supermercado, fui encaminhado para uma 

determinada loja, onde desenvolvi o meu trabalho de empacotador. E foi assim que tive o 

primeiro contato com as pessoas surdas e com a Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Informalmente, através do contato com os funcionários surdos desse 

estabelecimento comercial, aprendi a Libras, e a partir dessa aprendizagem, comecei a ter 

posturas3 diferentes diante da necessidade do surdo em se comunicar. Então, durante esta 

aprendizagem, em certos momentos, principalmente, pediam-me que interpretasse 

informações para os surdos, como também os surdos pediam-me que os ajudasse em certas 

ocasiões4. 

Em 2007, fiz a inscrição do Vestibular do Curso Letras/Português na 

Universidade Tiradentes (UNIT), fui aprovado, comecei a cursá-lo. Paralelamente à 

graduação, efetuei a inscrição do Exame de Proficiência em Libras (Prolibras) e consegui 

obter a certificação. Após a conclusão da graduação, em 2009, iniciei nesse mesmo ano a Pós-

graduação Lato Sensu em Libras na Faculdade Pio Décimo. 

Esse processo de construção da formação construiu minha identidade profissional 

e também me ajudou no aporte teórico-metodológico para me envolver melhor no uso da 

Libras, embora soubesse que a parte prática requer um trabalho mais desafiador. Não quero 

com esse destaque privilegiar a parte prática em detrimento da teórica, pois a identidade desse 

                                                 

3 Posturas tomadas neste tempo eram: quando surdos chegavam, eu começava a sinalizar em Libras; se alguém 

falava com eles, eu avisava-os por intermédio da Libras.  

4 ir ao Procon, bancos e outros. 
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profissional se constitui no movimento de idas e vindas entre a teoria e a prática, apesar de 

que não se finda a formação; é imperativo experimentá-la.  

O intérprete deve experimentar o que aprendeu e continuar a aprender depois da 

licença para praticar, contribuindo em muito para a afirmação do papel e importância de sua 

atuação na sociedade. E, ao aprender e praticar, o intérprete nunca mais é o mesmo, nem os 

alunos que pedem o serviço dele também, nem, ainda, aqueles partícipes de suas relações 

universitárias – seus amigos, seus colegas, seus familiares, entre outros. 

O processo da educação inclusiva na universidade não pode ser construído apenas 

pela presença do intérprete. Para os autores Valentini e Bisol (2012, p. 18), “o 

reconhecimento da língua de sinais é fundamental para garantir o acesso dos estudantes 

surdos aos conceitos e conhecimentos existentes na sociedade”. E isso se vale no contexto 

educacional universitário, já que inclui os surdos na universidade é um direito à educação.  

Ressalto que ao desenvolver meu trabalho interpretativo desde o ensino 

fundamental II até o ensino superior, observei que o trabalho de atuação no Ensino superior 

exige do Intérprete um conhecimento mais abrangente na área do segmento acadêmico. Esse 

trabalho do intérprete é colaborar para a educação inclusiva, e a identidade profissional do 

Intérprete Educacional de Libras Sergipano está em pleno desenvolvimento. Não somente por 

colaborar com a inclusão, mas também por ser um direito assegurado pela legislação vigente 

(Decreto 5.626/2005 e Lei 12.319/2010), que prevê a inclusão dos surdos no âmbito 

educacional e social, como também atribui e configura a atuação e a formação do Tradutor e 

Intérprete de Libras (nomenclatura usada na Lei 12.319/2010 no Art. 2º). 

Os profissionais intérpretes em atuação têm muito que narrar sobre o encontro de 

novas possibilidades de pensar, operar e interagir com vistas a vencer os conflitos, impasses e 

incertezas da sua prática. Raras vezes, porém, são incluídos como narradores de sua própria 

ação. E, “quanto mais guardadas suas histórias, tanto menos sabe-se de si, tanto menos de 

humano se constitui” (ROMÃO, 2016, p. 1233). 

Sendo assim, faz-se necessária a escuta desses profissionais, de modo que a 

percepção de suas práticas e o olhar de si mesmos sejam considerados nas práticas educativas 

no âmbito da Educação Inclusiva na Universidade Federal de Sergipe. As narrativas desses 

intérpretes trazem princípios que auxiliarão na melhoria das novas práticas inclusivas. 

Importa saber quem são esses profissionais, uma vez que muitos deles ficam excluídos – sem 

escuta, sem diálogo, sem ampliar seus conhecimentos. Nesse cenário, indaga-se: Como o 
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Intérprete Educacional de Libras constrói sua identidade profissional na Universidade Federal 

de Sergipe? 

Sendo profissional Intérprete de Libras e pesquisando sobre esta área, pude 

observar que no Estado de Sergipe há carência de estudos sobre o papel, atuação e formação 

do IELIBRAS. Por esta razão, o presente trabalho tem o intento de apresentar um estudo de 

como esse profissional colabora com a educação inclusiva, narrando sua identidade 

profissional. 

Antes de responder a essa problemática, cabe ainda ressaltar que foi feita uma 

pesquisa nas bases de dados (Dados da CAPES – periódicos, dissertações e teses; Domínio 

publico; Anped; Scielo; Google acadêmico) com as palavras-chave determinadas para a 

realização da pesquisa (Intérprete Educacional – IE; Intérprete de Libras – ILIBRAS; 

Formação do Interprete de Libras – FILIBRAS; Formação do Intérprete de Língua de Sinais – 

FILS;  Intérprete de Língua de Sinais – ILS), a qual apresentou a seguinte lista de registros: 

 

Tabela 1: Dados registrados das pesquisas 

 IE ILIBRAS FILIBRAS FILS ILS 

Dados do CAPES 74 83 17 33 11 

Domínio público 00 01 00 00 00 

Anped 00 00 00 00 00 

Scielo 17 17 02 02 18 

Google acadêmico 17.800 16.000 5.980 15.100 19.200 

Fonte: Elaborados pelo pesquisador a partir da localização nos sites do Dados do CAPES, Domínio público, 

Anped, Scielo, Google acadêmico 

 

Ao fazer um mapeamento de todas as palavras-chave acima determinadas, 

encontra-se uma diversidade de produções acadêmicas (artigos, dissertações e teses) sobre 

Intérprete de Libras. Delineando mais a pesquisa, verificando essa trajetória da temática na 

produção de teses e dissertações que pertence a alguns programas de pós-graduação stricto 

sensu em Educação5, encontrei trinta e três dissertações e cinco teses. 

No intuito de localizar produções acadêmicas que abordem o Intérprete no 

contexto sergipano, realizei uma busca nos eventos e/ou biblioteca da UFS, UNIT e 

                                                 

5 Para justificar a carência de produções acadêmicas que discutam o intérprete de Libras são poucas, procurei nos 

Programas de Pós-Graduações Stricto Sensu em Educação, pois corresponde à pós-graduação da UFS da qual 

sou discente. Foram várias universidades em que houve produções, a saber: Universidade Federal da Bahia, 

Universitário Moura Lacerda de Ribeirão, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, 

Universidade Tuiuti do Paraná, dentre outras. 
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Faculdade São Luís de França. É oportuno destacar a escolha desses eventos pelas 

contribuições que vêm apresentando durante anos de publicações, como também são bastante 

acessíveis para o publico em geral. 

No evento da UNIT intitulado “Encontro Internacional de Formação de 

Professores e Fórum Permanente de Inovação Educacional (ENFOPE)”, desde o ano de 2015 

a 2017, houve um total de 1.101 artigos aceitos e publicados. Dentre estes artigos foram 

localizadas 96 (noventa e seis) produções que abordam “temas voltados para a inclusão6”; 

porém, dos artigos apresentados (aceitos), somente cinco abordam o Intérprete de Libras 

educacional. No acervo da biblioteca da UNIT não foi encontrada nenhuma publicação, mas 

no acervo da Pós-Graduação em Educação da UNIT foi encontrada uma dissertação. 

O evento da UFS, “Colóquio Internacional de Educação e Contemporaneidade 

(EDUCON)”, do ano de 2010 a 2017, teve um total 6.933 artigos aceitos e publicados. Desse 

montante, foram encontrados 483 com “temas voltados para inclusão”. Já para artigos com 

abordagem sobre o “Intérprete em diversas áreas7” foram localizadas somente três 

publicações. No tocante ao total de publicações que abordam o Intérprete de Libras 

educacional, foram encontradas apenas três. 

Outro aspecto importante a ser mencionado nos anais da UFS foi o evento 

intitulado de “I Congresso Nacional de Pesquisa em Educação Especial e Inclusiva (CNPEEI) 

& II Encontro de Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência (EIEPCD)” do NUPEPED. Os 

organizadores deste congresso foram os professores Doutor Antônio Vital Menezes de Souza, 

Doutora Verônica dos Reis Mariano Souza e Doutor Vinicius Silva Santos. Nos anais, foram 

localizadas 88 produções cientificas e uma produção que aborda o intérprete educacional. 

No evento da Faculdade São Luís de França intitulado “Mostra Científica”, no 

ano de 2016, perfazendo um total de 83 trabalhos apresentados, foram inscritos 62 trabalhos 

na modalidade comunicação oral e 21 na modalidade pôster, porém não houve nenhuma 

produção sobre o intérprete educacional de Libras.  

De um modo geral, posso sintetizar as informações sobre as produções 

acadêmicas encontradas nas mencionadas instituições. Conforme é possível observar, existem 

                                                 

6 Essas temáticas abordaram a educação inclusiva de forma geral: Inclusão social, Educação inclusiva, inclusão 

escolar e outros. 

7 Subjulga em geral como intérprete de línguas orais e Intérprete de Libras no contexto que não seja na educação 

(contexto de escola e universidade). 
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24 publicações nos anais de Sergipe, mas os aspectos mais observados foram as produções 

que abordam pesquisa sobre o Intérprete no contexto sergipano. Os dados encontrados sobre 

os intérpretes em cena no estado de Sergipe foram somente cinco publicações. 

Para início, foi publicada uma dissertação com o titulo “Formação e atuação do 

Tradutor Intérprete de Libras em sala de aula”, escrita pela Profª Alda Valéria Santos de 

Melo, na Universidade Tiradentes (Unit), abordando o processo histórico do Intérprete de 

Libras em nível estadual. 

No livro intitulado “Surdez, Deficiência Auditiva e Educação Inclusiva”, 

organizado pela Professora Drª Rita de Cácia Santos Souza, publicado em 2013, há dois 

capítulos que abordam os intérpretes de Libras no contexto sergipano. O primeiro, intitulado 

“O Intérprete de Libras e o aluno surdo”, de autoria da Professora Gicélia Barreto 

Nascimento, mostra a inclusão escolar com o Intérprete. O outro capítulo, de autoria das 

professoras Alda Valéria Santos de Melo, lka Miglio de Mesquita, Simone S. Amorim e da 

professora Drª Rita de Cácia S. Souza, é intitulado “A formação do tradutor e intérprete de 

Libras: entre a lei e o real”. 

Houve um pôster publicado, em 2016, nos Anais do V Congresso Nacional de 

Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa e I Congresso Nacional 

de Pesquisas em Linguística e Línguas de Sinais, realizado em Florianópolis, o qual 

apresentou a importância de um surdo na formação do Intérprete. 

Por fim, um artigo publicado na Revista Multitemas pela Editora Criação, 

intitulado “Olhar diverso – Multidisciplinar”, que traz o artigo “Processo histórico da 

formação do Intérprete Educacional de Libras em Sergipe (1991-2016)”, escrito por 

Genivaldo Oliveira Santos Filho, cuja abordagem é a trajetória histórica do Intérprete em 

Sergipe. 

No Apêndice “E” desta dissertação consta o Quadro dos “Artigos Científicos, 

Livros, Capítulos de Livro, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado”, em que são 

demonstradas as produções acadêmicas encontradas nos congresso, livros, artigos que 

abordam o intérprete de Libras em Sergipe. 

A Educação Inclusiva tem sido alvo de muitos debates, carregados de críticas e 

questões no que tange às dificuldades e desafios de uma educação inclusiva autêntica e de 

qualidade. Contudo, os debates sobre a educação inclusiva atualmente não diminuem. 

Diferentes focos são assuntos de estudo, entre os quais, o contundente na legislação de que 
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todos têm direito à educação (apud BRASIL, 2006, p. 19)8, previsto no art. 205 da 

Constituição Federal brasileira de 1988. 

Um dos maiores desafios das universidades é acolher todos os discentes – 

independentemente de condições pessoais, sociais e culturais – a serem incluídos na sala de 

aula. Não basta, porém, a garantia de vaga, mas incluir integrando o aluno no interior da 

Universidade. Aliás, no meio de sucessivos debates na busca do entendimento da educação 

inclusiva, o termo inclusão também foi confundido e até banalizado, pois se tem percebido 

apenas a inserção (CARVALHO, 1999, 2003) do surdo na universidade e não sua exclusão. 

Para tratar dessa inclusão, Fernandes e Souza (2012b, p. 02) narram que “a 

proposta de incluir todos como participantes da produção social cultural e econômica destaca 

a igualdade entre os sujeitos, mas com o reconhecimento das diferenças no aspecto físico, 

psicológico e cultural”. Isso poderá não estar acontecendo, pois inclusão na sala de aula 

deverá existir para que a educação promova, no contexto universitário, a formação de todos os 

discentes para sua inserção no mercado de trabalho. 

Para inclusão de alunos surdos no contexto educacional, além do Governo 

Federal, da Universidade e da família, os maiores envolvidos são os professores, alunos em 

geral (ouvintes) e o IELIBRAS. Sendo assim, cada sujeito envolvido na sala de aula da 

Educação inclusiva tem um papel relevante: o professor viabiliza o saber a todos os alunos; os 

discentes só aprendem com a mediação do outro (CHARLOT, 2000); e o IELIBRAS é o 

profissional que viabiliza a comunicação e/ou conhecimento (relação do saber) através da 

atividade de tradução e interpretação da Libras para Língua Portuguesa e vice-versa.  

Esse profissional vincula-se a um “saber interpretativo”, pois, segundo Charlot, 

(...) qualquer relação com o saber comporta também uma dimensão de 

identidade: aprender faz sentido por referência à história do sujeito, às suas 

expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações 

com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si (CHARLOT, 

2000, p. 72). 

 

Ao tratar de determinado assunto, um pesquisador busca descobrir um tema que 

lhe esteja próximo ou que seja uma experiência ao fazer parte do seu cotidiano, ou por ter um 

                                                 

8 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2006, p. 19) 
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conteúdo em que almeje acrescentar algumas críticas ou se aprofundar. Assim, optei por 

investigar a experiência dos profissionais que constroem sua identidade profissional. 

A partir da presença desse profissional intérprete é que o surdo terá a 

oportunidade de acessar o conhecimento e, mais que isso, as possibilidades de transformação 

e elevação de sua condição humana. Assim, os surdos universitários, no contexto social e 

educacional, sendo minorias linguísticas (PERLIN, 2006), poderão ter “o direito à educação, 

inclusive superior”, pois “é direito das minorias, visto sua importância social para o 

desenvolvimento do ser humano” (JUNIOR e  BARCELOS, 2014, p. 71). 

A importância da realização de uma pesquisa como esta é o fato de poder se 

debruçar sobre as narrativas dos Intérpretes educacionais da UFS, estudando e aprendendo 

como vem se dando a construção da identidade profissional sobre um olhar no contexto da 

educação inclusiva, pois a inclusão dos acadêmicos surdos é recente na UFS. Esse importante 

trabalho na educação inclusiva define as identidades assumidas pelo intérprete, e este ainda se 

dispõe a colaborar com a educação inclusiva. 

Motiva-se para a realização desta pesquisa tanto a importância do tema quanto a 

carência de estudos nesta área. A presença do Intérprete educacional vai além do domínio das 

línguas envolvidas; da obrigação legal; do elo entre a intermediação dos envolvidos. Ele é um 

profissional e deve ser identificado. 

É notório saber que a educação é o principal instrumento para transformação 

social. As desigualdades sociais e o respeito à diferença são banalizados no cotidiano de cada 

sujeito integrante da sociedade e nos quais projetam a partir de suas relações. Nesse caso, a 

sociedade, por consequência, o ensino superior, está envolvida com a exclusão de algum 

grupo de pessoas, porém beneficia os outros grupos (SANTOS e PAULINHO, 2008). 

Esta educação dos discentes surdos na Universidade Federal de Sergipe, em São 

Cristóvão-SE, favoreceu a presença do Intérprete Educacional. Levando isso em 

consideração, com o propósito de compreender a identidade profissional do intérprete, 

impõem-se as questões norteadoras do estudo: 

• Qual a visão inclusiva sergipana da presença do intérprete educacional de 

Libras no período de 1961 a 2016? 

• Em qual cenário da Universidade Federal de Sergipe (UFS) encontra-se o 

lugar do intérprete educacional de Libras no período de 2011 a 2017? 
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• Como se define a identidade profissional do Intérprete Educacional de 

Libras no contexto de sua prática cotidiana? 

• Como o Intérprete Educacional de Libras vem construindo sua identidade 

profissional nas relações estabelecidas consigo mesmo e com seus pares? 

O objetivo geral da presente pesquisa é compreender e analisar, a partir de 

narrativas, como a identidade profissional do Intérprete Educacional de Libras é construída no 

contexto da Universidade Federal de Sergipe. O Intérprete Educacional também é um ser 

incluído no bojo desses debates, e percebe-se que ele é inserido no contexto educacional, mas 

não é, de fato, reconhecido. Assim, os objetivos específicos desta pesquisa são: 

• Descrever o processo histórico do intérprete educacional de Libras em 

Sergipe no período de 1961 a 2016; 

• Entender o processo de educação inclusiva na UFS com a presença do 

intérprete educacional de Libras no período de 2011 a 2017; 

• Identificar os episódios que mostram como o Intérprete Educacional de 

Libras vem construindo sua identidade profissional mediante as relações 

estabelecidas consigo mesmo e com os pares. 

• Verificar os indicativos das definições da identidade profissional 

construída pelo Intérprete Educacional de Libras no contexto de sua 

prática cotidiana; 

Do ponto de vista conceitual, a Identidade Profissional é um conjunto de 

características próprias e exclusivas da pessoa que mostra ser diferente do outro (MARQIES, 

2015). Assim, essas características são configuradas em confronto com as relações sociais, 

profissionais e situações do cotidiano, que vão criando a identidade ao longo do tempo.  

Em relação ao profissional Intérprete Educacional de Libras, será que ele precisa 

de identidade? Sim, necessita ser identificado. As características dos intérpretes são 

confrontadas nas relações profissionais e situações do cotidiano e criam-se as identidades no 

decorrer do tempo vivido. Hall (2004) apresenta três definições de identidade, a partir da 

noção de: sujeito do iluminismo na construção de forma individual; sujeito sociológico 

formado a partir da relação com o outro; sujeito pós-moderno, que assume identidades 

diferentes vivenciadas nas diversas instâncias sociais. 
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Conforme Dubar (2009), a identidade é construída pelos próprios sujeitos durante 

suas trajetórias de vida com a colaboração das instituições e das interações. Esse autor 

apresenta duas formas de identificação. A primeira forma é a comunitária, sendo ligada ao 

processo biográfico; a outra é a forma societária, que está ligada ao processo relacional e 

possui várias fontes de identificação. 

A questão da construção da identidade profissional do IELIBRAS é uma ideia 

proposta, inicialmente, por Santos (2006). Este autor realizou um estudo sobre a identidade do 

intérprete e mostrou que o profissional da interpretação, ao realizar o curso de Libras, absorve 

a crença, costume, identidade e cultura surda. Nesta perspectiva, a língua e a identidade são os 

elementos de qualquer cultura, por isso a Libras é um elemento cultural (STROBEL, 2008; 

PERLIN, 2006).  

O complexo trabalho do intérprete pode ser uma “rua de mão dupla”: de um lado 

o intérprete influencia o modo de ser de uma cultura, reproduzindo vocábulos e translações 

que a ela (a língua) pertencem, e de outro atribui ao texto (na Língua Fonte9) a ser traduzido a 

maneira de ser de sua própria cultura (na Língua Fonte), encobrindo costumes e evidências 

que dão vida e especificidade à língua alvo10. Perlin (2006, p.10) expõe que os intérpretes 

“apresentam suas próprias particularidades, identidade e orbitalidade, no ato da 

interpretação". 

Outro aspecto pertinente à identidade do intérprete é a interação linguística 

colocada por Gesser (2010). Ao realizar uma pesquisa sobre essa temática, a autora Gesser 

(2010) obteve um resultado de que o intérprete, por ser fluente em Libras, destaca-se em sala 

de aula, pois tem um saber além do uso das duas línguas envolvidas. 

No entanto, para Perlin (1998), a identidade é algo em debate, em construção. Em 

certo momento de interação, os indivíduos incorporam várias identidades, porque dependem 

dos papéis assumidos por seus interesses, intenção e objetivos, como também as identidades 

se sustentam e se projetam (LACERDA, 2010). 

A partir do momento em que o IELIBRAS enfrenta a mediação cultural, ele ocupa 

um espaço, desempenha um papel, negocia no espaço dos surdos, ou seja, são outros 

                                                 

9 A ideia de Língua fonte é “língua que o intérprete ouve ou vê para, a partir dela, fazer a tradução e 

interpretação para a outra língua (a língua alvo)” (QUADROS, 2004, p. 09) 

10 A ideia da língua alvo “é a língua na qual será feita a tradução ou interpretação” (QUADROS, 2004, p. 09), 

para o intérprete de Libras será a Libras ou a língua Portuguesa. 
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(PERLIN, 2006)11, em que outra identidade emergiu. A preocupação da formação do 

IELIBRAS surge a partir da participação ativa da comunidade surda, pois, se os surdos não 

compõem um grupo com identidade sócio-cultural-política, o IELIBRAS não se compõe 

como profissional. No entanto, destaca-se que a Lei 12.319/2010 proporcionou um avanço 

para a regulamentação da profissão, visando firmar e fortalecer a formação acadêmica do 

IELIBRAS. 

Além da formação, Intérpretes Educacionais de Libras estão sendo inseridos na 

sala de aula pela legislação vigente, e isso nos leva a crer na carreira profissional (SCHEIN, 

1996). Essa carreira constrói a identidade profissional. Segundo Schein (1996), a identidade 

profissional é o ponto de referência na inclinação profissional do indivíduo em prol da 

carreira interna e externa para atingir a subjetividade do sucesso profissional. Neste sentido, 

essa inclinação é o conjunto de aptidões, capacidades, valores e razões do indivíduo que 

influenciará nas escolhas de sua profissão. 

Schein (1996) apresenta duas linhas teóricas, que são as carreiras interna e 

externa. A interna tem oito inclinações: aptidão técnico-funcional, aptidão administrativa 

geral, autonomia/independência, segurança/estabilidade, criatividade empreendedora, vontade 

de servir/dedicação a uma causa, puro desafio e estilo de vida. Esta última carreira apresenta 

várias fases e inicia no crescimento, fantasia e exploração, finalizando na “aposentadoria”, em 

que o intérprete finaliza sua carreira profissional. 

Ao propor a carreira, Schein diz que a carreira externa é a fase exigida para 

progredir no trabalho. Logo, para entender melhor o conceito de carreira, é importante 

ressaltar a evolução histórica da atuação e formação a partir de relatos dos autores que 

abordam tanto a atuação do profissional no Brasil, a exemplo de Leite (2005), Santos Filho et 

al (2013), Lacerda (2010), Quadros (2004, 2006) e  Goes (2010), quanto a atuação no cenário 

de Sergipe, conforme Melo (2013). 

Por outro lado, a partir do desenvolvimento da carreira externa, ocorre a carreira 

interna. Schein (1996) conceitua a carreira interna como sendo o momento em que o 

profissional analisa sua representação em relação a seu papel no trabalho. No tocante ao 

IELIBRAS, este irá procurar respostas para questões sobre quais são os seus talentos, 

habilidades em Libras e áreas de competências tradutória e interpretativa; os pontos de força e 

                                                 

11 Não são ouvintes falantes da Língua Portuguesa e nem surdos usuários da Libras. o intérprete vivencia 

aproximações culturais. 
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fraqueza; os motivos para a realização de curso de graduação e pós-graduação, necessidades e 

objetivos na vida e os principais valores. 

Quadros (2004) expõe os princípios éticos do IELIBRAS, a saber: confiabilidade; 

imparcialidade; fidelidade; descrição; distância profissional. A partir desses princípios, 

Quadros (2004) sustenta a ideia de que o intérprete tem o poder de influenciar no ato da 

interpretação, por isso sua prática deve ser construída com base no Código de Ética. 

No tocante à prática desse profissional no processo da inclusão, a autora Quadros 

(2004) apresenta o seguinte posicionamento: professores de surdos são as pessoas ouvintes 

que dominam a Língua de Sinais (LS), e os filhos ouvintes de pais surdos são IELIBRAS? 

Não. Cada um deles exerce uma função educativa para os discentes surdos. Logo, o 

IELIBRAS é a pessoa capacitada e responsável pela mediação entre os surdos e os ouvintes. 

Assim, essa mediação da comunicação não é realizada somente através do 

domínio da Libras/Língua Portuguesa. Faz-se necessário frisar que o principal requisito para 

ser bom intérprete é saber os procedimentos técnicos da tradução e interpretação. Quadros 

(2004) propõe modelos de tradução e interpretação de Libras, que são: Modelo Cognitivo, 

Modelo Interativo, Modelo Interpretativo, Modelo Comunicativo, Modelo Sociolinguístico, 

Modelo do Processo de Interpretação, Modelo Bilíngue e Bicultural. 

Esses modelos apresentados por Quadros têm por base a tradução e interpretação 

da língua fonte – Língua Portuguesa ou Libras – para a língua alvo – a Libras ou Língua 

Portuguesa. Sendo assim, o que envolve a ação de traduzir e interpretar é o ato 

“COGNITIVO-LINGUÍSTICO”. Segundo Quadros (2004, p.27), o intérprete “processa a 

informação dada na língua fonte e faz escolhas lexicais, estruturais, semânticas e pragmáticas 

na língua alvo que devem se aproximar o mais apropriadamente possível da informação dada 

na língua fonte”. 

O intérprete passou a ter visibilidade, conforme sinalizado no início, a partir da 

sanção da Constituição Federal de 1988 (apud BRASIL, 2006), trazendo em seu documento 

que todos têm o direito à igualdade, como também a uma educação para todos. E assim, os 

intérpretes começaram a mobilizar-se em busca de organização na Escola/Universidade.  

Outro documento importante foi o Decreto nº 5.626/2005 (apud, BRASIL, 2006), 

que regulamenta a Lei 10.436/2002, e assevera o direito dos surdos de comunicarem-se por 

meio da Libras. Nesse decreto, reconhece-se a presença do IELIBRAS no âmbito educacional, 

no qual também a formação deste profissional é favorecida, apoiando a efetivação por meio 
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de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras – Língua 

Portuguesa, conforme o Capítulo V intitulado “Da formação do tradutor e intérprete de 

LIBRAS – língua portuguesa”. 

Nesse mesmo decreto é proposto o exame de proficiência em Libras (Prolibras), 

cujo objetivo é certificar instrutores e professores de Língua de Sinais (LS) e IELIBRAS. 

Segundo Quadros et al (2009, p. 22), essa ação de certificar o intérprete tem um prazo no 

processo de inclusão dos surdos, de modo que, dando inicio à formação acadêmica, esse 

certificado (Prolibras) terá o papel cumprido. 

Em prol de formação, a graduação em Letras/Libras Bacharelado surgiu no Brasil 

em 2008 por força da Lei 10.436/2002 e do Decreto 5.626/2005. Essa graduação, segundo 

Quadros (2004), tem o objetivo de formar Tradutor e Intérprete de Libras para ser inserido no 

mercado de trabalho. 

Destaca-se que a Lei 12.319/2010 também atua da mesma forma que o Decreto 

sobre a formação. O Art. 4º desta lei destaca, somente, o nível médio e põe o Prolibras para 

execução. Assim, a ausência do profissional intérprete no exercício da educação inclusiva 

ocasiona o fracasso do desenvolvimento dos discentes surdos, pois estes discentes perdem 

informações e discussões que acontecem em sala de aula e não compartilham das atividades 

acadêmicas de modo adequado, ocorrendo o mesmo com os outros envolvidos na inclusão, a 

exemplo dos professores e alunos em geral. Isso devido ao fato de que as pesquisas sobre a 

Libras ainda estão em desenvolvimento, e essa língua só foi regulamentada em 2002 com a 

sanção da Lei de Libras – 10.436. 

Ressalto ainda que, além de uma adequada e eficiente interpretação, o intérprete 

em sala de aula precisa possibilitar ao aluno surdo um intercâmbio com os alunos ouvintes, 

além de questionar os professores, apregoar dando suas opiniões e, portanto, apontar suas 

capacidades, ampliando as formas de convivência. 

Os estudos de Martins (2009) revelam que há a importância da formação dos 

intérpretes, e, ao longo da história, esta formação ocorreu a partir de elementos aprendidos da 

interação com os valores da comunidade surda. Outro fator que favorece a prática desse 

profissional, apresentado por Martins, foi a apropriação do saber científico que vem sendo 

pesquisado durante a prática de interpretação, como também as relações de trabalho.  

No que tange à educação inclusiva do discente surdo usuário de Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), a presença de profissionais proficientes em Língua Brasileira de Sinais 
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torna-se fundamental em sala de aula e demais espaços educacionais, como parte da 

acessibilidade à universidade.  

Outra característica relevante para a prática do IELIBRAS é apresentada nos 

estudos de Constâncio (2010), pois para ele, se por um lado os resultados da pesquisa 

constatam que os intérpretes têm formação superior para atuarem na Instituição de ensino 

superior, por outro são participantes da comunidade surda. Outro aspecto exposto por 

Constâncio é que os intérpretes têm ampla experiência na área educacional, pois é uma 

experiência vivida durante a trajetória profissional. 

O IELIBRAS é solicitado para estar presente em sala de aula, pois este processo 

inclusivo ocorre tanto pelo domínio da Libras quanto pela abertura do  mercado de trabalho. 

Os surdos estão buscando espaço, e isso resulta na contratação do profissional da tradução e 

interpretação de Libras. 

Logo, o IELIBRAS está construindo um conceito de si mesmo, iniciando uma 

verdadeira carreira profissional que propicie as escolhas da solução de conflitos e o 

desenvolvimento das atividades profissionais no complexo desenvolver da educação 

inclusiva. 

Para obter um bom resultado nesta dissertação, o caminho da realização da 

pesquisa tem abordagem exploratória qualitativa traçada por Gil (2009). O campo empírico da 

pesquisa foi a Universidade Federal de Sergipe do campus São Cristóvão. Os sujeitos 

narradores são seis Intérpretes Educacionais de Libras atuantes na UFS. 

O principal instrumento de coleta de dados foi a narrativa da modalidade escrita. 

Porém, para fundamentar melhor esta pesquisa, foi aplicado o questionário com perguntas 

abertas e fechadas (RICHARDSON, 2012). Além disso, foram feitas observações pelo 

pesquisador no momento da aplicação do questionário e também em sala de aula. Os dados 

coletados foram analisados pela proposta de Luiz Gonzaga Motta (2013).  

Este trabalho está estruturado em sete seções, a saber:  Seção 1, em que é feito um 

resumo sobre aspectos que fundamentam e justificam a pesquisa, a trajetória profissional até 

chegar ao objeto da pesquisa, a problemática que motivou a pesquisa, bem como os objetivos, 

questões norteadoras e a estrutura. 

Na Seção 2, intitulada de “A identidade profissional: contexto e marco teórico”, 

na qual consta a apresentação do referencial que trata da identidade profissional do Intérprete 

Educacional de Libras; Seção 3, com o título “Visão inclusiva sergipana: emersão do 
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Intérprete Educacional de Libras”, em que é lançado um olhar sobre o processo histórico do 

Intérprete, enfocando a formação do Intérprete e sua presença em todos os contextos do 

Estado de Sergipe. 

Na Seção 4, intitulada “Cenário da Universidade Federal de Sergipe: onde o 

Intérprete Educacional de Libras se encontra?”, a qual apresenta o contexto em que o 

intérprete é inserido. Discute também o percurso da educação inclusiva universitária do aluno 

surdo na UFS.  

A Seção 5, com o título “O caminhar: critérios, sujeitos e ações”, onde apresento 

os caminhos trilhados: estratégias e procedimentos metodológicos. Nessa parte, delineio cada 

passo, evidenciando a técnica narrativa de abordagem exploratória qualitativa, as narrativas, o 

questionário, e consulta a documentos, que permitiram coletar os dados empíricos necessários 

a este estudo investigativo. 

A Seção 6, intitulada “Cenários narrados: a identidade que emerge nos episódios 

do Intérprete Educacional de Libras”, a qual apresenta discussões retiradas das narrativas dos 

sujeitos eleitos – intérpretes Educacionais de Libras – para participar da presente pesquisa. 

 Por último, a Seção 7, em que são feitas algumas considerações sobre a proposta 

de construção da identidade profissional do Intérprete Educacional de Libras, respondendo 

aos objetivos da pesquisa. Com essas considerações, almejo ampliar e contribuir para novas 

reflexões, práticas e aprimoramento da identidade do profissional Intérprete de Libras. 
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SEÇÃO 2 

          A IDENTIDADE PROFISSIONAL: CONTEXTO E MARCO TEÓRICO 

 

Este estudo procura delinear o aporte teórico da construção da identidade 

profissional do Intérprete Educacional de Libras na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e 

discuti-o à luz à luz da literatura pertinente (PERLIN, 2006, 1997; GESSER, 2010; HALL, 

2015; SCHEIN, 1976). 

2. 1 AS CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

DO INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS 

 

É por meio da cultura que se constitui uma comunidade, associa e identifica as 

pessoas e lhes dá a marca de relação, de identidade. Nesse sentido, a existência de uma 

Cultura da educação Inclusiva ajuda a construir a identidade profissional do Intérprete 

Educacional de Libras. 

Para Schein (1988), há uma grande necessidade de se conhecer os conceitos da 

cultura, pois numerosas circunstâncias da instituição conduzem-se do poder que a força da 

cultura expande. O autor afirma ainda que essa cultura só cresce a partir do aprendizado do 

grupo, e que esse aprendizado acontece quando seus colegas profissionais encaram problemas 

e oportunidades, e assim se empenham por resolver de forma única. 

Assim, esse grupo é constituído de profissionais que fazem parte de uma 

comunidade surda, e ao adentrar na comunidade acadêmica universitária, sua identidade entra 

em questão. Logo, a identidade profissional é um conjunto de características particulares e 

peculiares, definindo quem a pessoa é e em que difere da outra no contexto da prática 

profissional (MARQUES, 2015a, 2015b). Para falar sobre o profissional Intérprete 

Educacional de Libras no contexto da profissão, é necessário entender o que é identidade. Os 

autores Santos Filho, Oliveira e Albuquerque salientam que: 
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A identidade é o caractere próprio e exclusivo de uma pessoa. A identidade 

possui diversidade de conceitos, devido às áreas de conhecimento que 

acontecem: na sociologia conceitua como compartilharão de várias ideias e 

ideais de determinado grupo; na antropologia consiste na soma não 

concluída de um aglomerado de signos; na medicina numa série de exames 

feitos nas pessoas vivas ou mortas; na fisiologia constitui nas cogitações por 

vários pensadores e correntes filosóficas; no Direito delimita legalmente 

torna-se a pessoa diferente dos demais. (SANTOS FILHO, OLIVEIRA e 

ALBUQUERQUE, 2014, p. 05). 

 

Para Stuart Hall (2015), a identidade só entra em questão quando está em crise. 

Sendo assim, quaisquer acontecimentos provocantes ou que se desloquem para a mudança 

fazem a identidade entrar em crise. Já o sociólogo francês Claude Dubar (2009, p.13) postula 

que a identidade é o resultado de uma dupla operação: diferenciação, ato de definir-se como 

diferente; e generalização, que possibilita ao indivíduo identificar-se com aspectos comuns de 

dado grupo. 

E para Dubar (2009) a noção de crise de identidade está no sentido múltiplo, a 

saber: “fase difícil atravessada por um grupo ou indivíduo” (DUBAR, 2009. p. 20). Hall 

(2015) argumenta que o princípio da “crise de identidade” são as possíveis visualidades para o 

desenvolvimento dessa crise. 

No contexto da universidade, quando o profissional intérprete não consegue 

negociar em situações em que as atribuições lhe são impostas, ele pode passar por uma crise. 

Dubar (2009, p. 20) fala da crise como “ruptura de equilíbrio entre diversos componentes. [...] 

perturbações de relações relativamente estabilizadas entre elementos estruturantes da 

atividade [...]”. 

Nesta dimensão de identidade voltada aos estudos culturais, Hall (2015) aproxima 

os termos de identidade e sujeito e as mudanças ocorridas nesses termos ao longo da 

modernidade tardia, pois ele parte de três princípios de identidade, os quais são: o Sujeito do 

Iluminismo, que se centraliza no sujeito humano único, racional e consciente, assim, o sujeito, 

ao nascer e desenvolver-se durante a vida, está em um processo contínuo com identidade; o 

Sujeito Sociológico, aquele cuja identidade é formada na interação do “eu” e a sociedade, 

sofrendo transformações a partir do diálogo com a sociedade; e Sujeito Pós-Moderno, que não 

se centraliza em uma identidade fixa, principal, essencial, mas estabelecida historicamente e 

não biologicamente. 

Outro princípio de crise de identidade seria quando a pessoa aprende uma língua. 

Em relação ao Intérprete, para Santos (2006, p. 31), “as questões linguísticas, culturais, 
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sociais e econômicas propiciam aos sujeitos que novas identidades entrem em jogo, 

refletindo-se também na constituição das identidades dos ILS”. 

Quando o sujeito, com o objetivo de ser Intérprete, aprende a Libras para o 

processo de interpretação, ele irá transitar em dois mundos. O mundo dos ouvintes, este 

profissional vive aprendendo a Língua Portuguesa. No mundo dos surdos, a Libras, conforme 

Strobel (2008), apresenta-se com um dos artefatos culturais da pessoa surda, pois foi através 

das Libras que os surdos conquistaram o espaço no Brasil. 

Por ser definida como língua (STROBEL, 2008; BRITO, 1997), a Língua 

Brasileira de Sinais (doravante Libras) é uma língua oficial da comunidade surda brasileira. 

Brito (1997) diz que as línguas de sinais são línguas naturais, complexas, distinguem-se das 

línguas orais e obedecem aos princípios básicos gerais como qualquer língua. 

Para Padden e Humphries (2000, apud STROBEL, 2008), na comunidade surda 

temos os indivíduos surdos e ouvintes. Todos compartilham seus experimentos através da 

língua de sinais (doravante LS). Contudo, os surdos têm experiências de vida genuinamente 

visuais, e os ouvintes, por alguma proximidade – seja profissional, seja parentesco – , 

conhecem a Língua de Sinais e também as especialidades surdas. Nesse contexto, a autora 

Gladis Perlin (2006) expõe que os intérpretes “apresentam suas próprias particularidades, 

identidade e orbitalidade, no ato da interpretação” (PERLIN, 2006, p. 01). 

Quando se aprende uma língua, também se partilha da cultura e identidade dela 

Sendo assim, quando o IELIBRAS é agregado ao grupo de surdo, isso “[...] significa adquirir, 

saber ter fluência na LS e no português, ter postura ética e estar inserido nos espaços onde os 

surdos transitam, pois esses elementos são primordiais para se pertencer a esse grupo” 

(SANTOS, 2006, p. 31).  

No processo de aquisição da Libras, esse profissional, ao ter contato com surdos 

durante o processo de aprendizagem, além de ampliar as possibilidades de compreensão e do 

domínio da Libras, aprende como colaborar com a inclusão do aluno no processo de 

formação. 

O complexo trabalho do Intérprete Educacional de Libras pode ser definido ou 

posto dentro de uma situação tensa. Se por um lado, impede o modo de ser de uma cultura, 

reproduzindo vocábulos e translações que a ela (a língua) pertencem, e de outro aplica ao 

texto a ser traduzido a maneira de ser de sua própria cultura, encobrem-se costumes e 

evidências que dão vida e especificidade à língua-alvo. Com isso, a identidade do IELIBRAS 
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é apresentada através do ato interpretativo, pois a interpretação requer do IELIBRAS 

capacidade e habilidade, principalmente, por causa da especificidade das línguas envolvidas.  

Nesse processo de intermediação, os “[...] costumes, expressões, culturas, 

representações sobre as diferentes formas de entender a sociedade, as escolhas das palavras 

adequadas na interpretação e vocábulo que está sendo utilizado” (SANTOS, 2006, p. 31) são 

os principais fatores que influenciam o ato interpretativo do IELIBRAS. 

A atuação do Intérprete de Libras está em todos os contextos discursivos, tanto 

educacionais, políticos e sociais, quanto nos processos adquiridos de identidade, como 

religião, gênero e cultura, pois fazem partem do universo identitário desse profissional da 

tradução e interpretação. 

Dessa forma, às vezes o Intérprete Educacional sem a formação adequada para a 

atuação, em certos momentos constituídos, sente-se com baixa autoestima, que afeta o 

desenvolvimento profissional (SANTOS, 2006). A formação evoca o desenvolvimento do 

intérprete; mas não é somente isso que mexe com a autoestima. A partir do momento em que 

o Intérprete Educacional enfrenta a intermediação cultural, ele procura sempre ocupar um 

lugar, desempenhando um papel de negociação de espaço, tanto no ambiente dos surdos, 

dependendo da aceitação de sua identidade por parte deles, como no ambiente dos ouvintes, 

que, apesar de os intérpretes não serem surdos, têm uma identidade híbrida. Assim: 

No meio do povo surdo, alguns ILS são mais aceitos que outros, 

reconhecidos como identidades mais compatíveis com a cultura surda. Isto 

significa que o intérprete emerge de certas relações políticas de discursos 

referentes à cultura surda. E na figura cúmplice do intérprete, aceita no povo 

surdo, existe a reinscrição cultural referencialmente política (PERLIN, 2006, 

p.144). 

 

Segundo Santos (2006), os Intérpretes vivenciam aproximações cultuais por 

intermédio das duas culturas envolvidas, mas não pertencem a nenhuma. Esse intermediador 

cultural tem intimidade com ambas as culturas e vive em deslocamento. Apesar de os 

Intérpretes serem ouvintes, desenvolvem característica diferenciada do seu par. 

Neste contexto, em concordância com Hall (1997), ao discorrer sobre a 

centralidade da cultura da constituição da identidade, afirma que a identidade emerge não 

apenas de um núcleo interior, mas do consenso entre as representações que permeiam os 

discursos dos sujeitos e pelos papéis que assumimos na qualidade de sujeitos frente a estes 

significados. 
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Para Hall (1997), a identidade não é única e privada, mas produzida coletivamente 

nas práticas culturais e sociais. A partir deste conceito de identidade, esse autor entende que a 

constituição da identidade profissional do intérprete também resulta de um intenso processo 

de “metamorfose” e ressignificação dado pelos diversos dispositivos e discursos narrativos 

que geram o seu fazer tradutório e interpretativo. 

Dessa forma, segundo Santos (2006), os Intérpretes “são Outros, em que outra 

identidade emergiu” (p. 36). E assim diz que “as identidades estão em constante 

deslocamento. Elas se cruzam e podem ser contraditórias, levando os sujeitos a descobrirem 

outras identidades não experimentadas” (SANTOS, 2006, p. 37). 

Marques e Oliveira (2009), sob a proposição fenomenológica, relatam que existe 

uma controvérsia entre o Intérprete que faz parte do universo do surdo e a marca desse 

profissional que distingue como cultura. E dizem mais: 

É dessa controvérsia que tiramos as evidências de que os Intérpretes de 

Língua de Sinais são momentos na vida das pessoas surdas. Assim como a 

visão não pode subsistir sem o globo ocular nem a cor sem uma base, os 

Intérpretes de Língua de Sinais são essencialmente uma parte do todo: ser 

surdo (MARQUES e OLIVEIRA 2009, p. 396). 

 

É no processo de interação linguística que emerge a identidade profissional, pois é 

o momento em que o intérprete necessita estar presente no ato de comunicação. Para Gesser 

(2010), as próprias línguas estão envolvidas nos processos interacionais. Assim, no processo 

inclusivo, os participantes – alunos em geral, o surdo, os professores e o IELIBRAS –  

negociam essas relações interpessoais (GESSER, 2010). 

No estudo etnográfico de Gesser (2010), no qual esta autora descreve a interação 

linguística entre o intérprete, o professor surdo de Libras e os aprendizes incidentes, constata-

se que “todo o tradutor/intérprete vive no fogo cruzado do difícil diálogo entre duas línguas, 

culturas, espaços, tempos, visões de mundo” (p.142). No processo de interação, o Intérprete é 

identificado como mediador, aquele que permite:  

Garantir que duas partes se entendam, a mediação feita pelo intérprete no 

curso de Libras é um “espaço” para algo que vai além da comunicação na 

interação entre usuários de línguas distintas, e, nesse sentido, abarca uma 

dimensão social maior para o professor e para a cultura surda (GESSER, 

2010, p. 143). 

 

A identidade do Intérprete não se faz na sua forma pura e fora do contexto em que 

se insere. Em certo momento de interação, os indivíduos incorporam várias identidades, 
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porque dependem dos papéis assumidos por seus interesses, intenções e objetivos, como 

também as identidades se sustentam e se projetam (LACERDA, 2010). 

Outro fator a ser ressaltado é que no contexto da educação inclusiva o Intérprete é 

colocado no quadro de funcionário para atuação em sala de aula. E esse processo de inserção 

ocorre tanto pelo domínio da Libras, quanto por exigência do mercado de trabalho, resultando 

assim que no instante em que os surdos estão sendo incluídos, acontece a contratação do 

profissional da tradução e interpretação. Esse profissional, ao longo do tempo, tem 

demonstrado na prática cotidiana indicativos da identidade profissional. 

Para Schein (1996, p. 19), “às vezes, o ‘seguir uma carreira’ se aplica unicamente 

a alguém com uma profissão ou cuja vida profissional é bem-estruturada e implica progresso 

constante”. Esse autor considera dois tipos de carreira: a interna, que é “da forma como 

encaram a vida profissional daquela pessoa” (SCHEIN1996 p.19); e a externa, que 

corresponde “às etapas concretas exigidas por uma profissão ou organização, para que se 

obtenha progresso” (SCHEIN 1996, p.19). 

De acordo com Lopes (2008): 

Edgar Schein desenvolveu seus estudos na SloanSchoolof Management, do 

Massachusetts Instituteof Technology (MIT), com 44 alunos de MBA, todos 

do sexo masculino, durante doze anos, utilizando entrevistas para examinar a 

história de trabalho e as razões das decisões relativas à carreira no período de 

1961 a 1973. As primeiras entrevistas foram feitas em 1961, quando os 

alunos cursavam o último ano do mestrado e novamente realizadas seis 

meses após a conclusão do curso (1962), um ano depois de diplomados 

(1963), cinco anos depois (1967), e por fim, onze anos após a conclusão do 

curso (1973) (LOPES, 2008, p. 41). 

 

Lopes relata que o pesquisador Schein, através das respostas, constituiu um 

quadro de semelhança; “concluiu também que as razões, embora não tenham mudado, 

tornavam-se mais claras, articuladas e consistentes com a acumulação de experiência no 

trabalho e foi a partir daí que desenvolveu o conceito [...]” (LOPES, 2008, p. 41). 

A presença desse intermediador, que não seja devidamente qualificado para fazer 

a interpretação, contribuirá para exercer uma função diferente, uma vez que a entrada do 

IELIBRAS se dará por meio do alinhamento da âncora profissional. Tal âncora, segundo 

Schein (1996, p. 34), “define-se como aquele elemento do conceito que a pessoa tem de si 

mesma e do qual não abre mão, mesmo diante de escolhas difíceis”. São combinações de 

áreas provenientes de capacidades, valores e ensejos quando se confrontam com o essencial 
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de fazer escolhas em sua profissão e iniciando na “Aptidão técnico-funcional” até a oitava, 

que é a “Vontade de servir”.  

Para Schein (1996), nem sempre o emprego atual ou a posição ocupada são 

combinados com as inclinações profissionais; e isso pode ocasionar modificações em carreiras 

externas para concretizar a identidade profissional. Nesses casos, a carreira externa tem várias 

fases, iniciando no “crescimento, fantasia e exploração” e finalizando na “aposentadoria”, 

quando termina a carreira profissional. 

O profissional intérprete é inserido na UFS pelo processo de concurso ou 

terceirizado, iniciando a construção de sua carreira profissional. Este sujeito assume 

determinadas posições no cotidiano do trabalho, porém essas posições são implicadas pela 

interpelação de representações específicas. Para Hall (2015), as representações delimitam 

lugares, situam limites por meio das quais são marcadas as diferenças em relação à 

identificação, uma vez que “as identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições 

de sujeito que as práticas discursivas constroem para nós” (HALL, 2015, p. 112). 

Por fim, é notório perceber que a cultura da educação inclusiva influencia na 

construção da identidade profissional do Intérprete Educacional de Libras. Logo, as 

legislações vigentes da educação inclusiva preveem a inserção desse profissional em sala de 

aula para que todos os alunos em geral e professores sejam beneficiados com este processo de 

inclusão. Assim, no cotidiano da atuação profissional, a identidade do intérprete entra em 

questão. 
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SEÇÃO 3 

VISÃO INCLUSIVA SERGIPANA: EMERSÃO DO INTÉRPRETE EDUCACIONAL 

DE LIBRAS 

 

Esta seção apresenta o processo histórico do Intérprete desde 1961 até 2016. A 

inclusão da pessoa surda entra em cena com a presença desse profissional. A inclusão é um 

dos temas bastante discutidos na sociedade, ora criando indicativas conclusões “desastrosas e 

infelizes”, ora criando possibilidades de debate fecundo e saídas de superação para a 

materialização da educação inclusiva e autêntica – com integração, de fato, e, portanto, a 

educação que tem como ponto de partida e de chegada a valorização do diverso e o respeito às 

diferencias baseada na crença de suas capacidades e direito de progredir e erguer sua condição 

humana. Foi a partir da inclusão que surgiu o respeito ao bilinguismo para as pessoas surdas. 

 

3. 1 O LUGAR DO INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS EM SERGIPE 

 

A presença do Intérprete Educacional de Libras só teve visualidade no segmento 

educacional e social por conta da necessidade da comunicação através da Libras. Tendo em 

vista a realidade educacional dos surdos brasileiros, a Libras começou a ser divulgada em 

diversos espaços, necessitando, assim, da utilização dos serviços do intérprete. 

Em Sergipe, o processo histórico da Libras e a presença do Intérprete não foram 

diferentes dos que houve em outros estados. Encontra-se registrado que no início de 1960 foi 

criada a Secretaria de Educação, Cultura e Saúde no Estado de Sergipe (SOUZA, 2012). Entre 

os anos de 1961 e 1963 surgiu o Centro de Reabilitação Ninota Garcia.  

Após isso surgiu a Sociedade de Ensino e Reabilitação Rosa Azul, que foi 

fundada em 9 de agosto de 1979 com o nome de Sociedade de Ensino e Reabilitação Física 

Psicomotora LTDA., cujo objetivo era “prestar assistência global a menores excepcionais, 

ajudando-os na relação familiar e social” (SOUZA, 2012, p. 119), prestando assistência aos 

surdos.  
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Em Aracaju, o trabalho na área de Educação Especial somente teve início em 

1991. Foi nesse mesmo ano em que foi criada a Associação de Surdos de Sergipe (ASSE), de 

acordo com Souza (2012). Essa associação ainda não era reconhecida como de utilidade 

pública, porém era um meio de difundir a Libras em Sergipe.  

A ASSE tinha como presidente Ana Rachel dos Santos (surda) e tinha um dia a 

dia dinâmico (SOUZA, 2012). Durante a semana, Ana Rachel ministrava aulas de Libras aos 

surdos e demais interessados. No horário noturno, ela se reunia na Igreja Presbiteriana 12 de 

Agosto com o Grupo Evangélico do Silêncio (GEDS), no qual dava apoio à associação e aos 

Intérpretes.  

Em Sergipe, a presença do Intérprete teve as primeiras aparições a partir do Jornal 

Ação Popular, relatado por Souza (2012), que ressalta: 

 

Segundo a reportagem no jornal Ação Popular, o preconceito é uma das 

barreiras enfrentadas. O fato de os surdos não terem a oportunidade de 

aprender Libras quando crianças faz com que na idade adulta encontrem 

dificuldades. O desrespeito à legislação, a carência de intérpretes e a falta de 

espaço no mercado de trabalho acabam isolando esse segmento do resto da 

sociedade (SOUZA, 2013, p. 133). 

 

Este paragrafo acima considera um marco importante de divulgação nesse jornal, 

pois aborda a presença do Intérprete, uma vez que no texto relata-se a ausência desse 

profissional em sala de aula, mas promove sua importância na educação dos surdos. No ano 

de 1990, em Sergipe, tiveram início os primeiros cursos voltados para a educação dos surdos, 

ofertados por instituições religiosas e organizações não governamentais (MELO, 2013). 

Nas escolas sergipanas, em 1995, iniciou-se o Projeto de Atendimento ao 

Deficiente Auditivo, com duas profissionais especializadas na área da surdez da Secretaria 

Municipal da Educação (SEMED), lotadas na equipe de Educação Infantil (SANNTOS 

FILHO, 2017; MELO, 2013).  

A partir de 1996, passou-se a dar mais atenção à educação especial, e o tema 

começou a ser discutido em congressos e encontros de educação em Sergipe, graças ao 

aumento de número de matrículas nas escolas do ensino regular (SANNTOS FILHO, 2017, 

MELO, 2013). Em 1999, o então secretário de Estado de Educação informou à comunidade a 

implantação do 1º Grau no Centro de Educação Especial, o qual se iniciaria no ano 2000, com 

o propósito de atender às famílias das pessoas com deficiência. 
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Em 2001, o Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, proposto pelo 

MEC/SEESP, em parceria com a FENEIS e as secretarias de Educação dos Estados, teve 

como objetivo “divulgar e expandir o uso da Libras por todo o Brasil” (LEITE, 2005 p. 36). 

Esse programa teve duas finalidades: a capacitação dos tradutores e intérpretes de Libras, e o 

ensino da Libras aos professores das redes de ensino (municipal estadual). 

Em 2002, com a parceria entre o Programa Nacional de Apoio à Educação dos 

Surdos e a Secretaria de Educação Especial (SEED) foi viabilizada a ida de duas professoras 

ao Rio de Janeiro, as quais foram certificadas como professoras-intérpretes de Libras. Em 

seguida, foram multiplicadoras na rede municipal (SANTOS FILHO, 2017, MELO, 2013). 

A pesquisa de Melo (2013) apresentou o desvio da função dos intérpretes em 

2004. A função exercida para contratá-los era de oficial administrativo, e a formação escolar 

desses profissionais era de ensino médio. Outro fator apresentado pela autora é que o Centro 

de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) 

ofertou curso para todos os envolvidos na Educação Especial, principalmente o de Intérprete 

de Libras (MELO, 2013). Posteriormente, os contratados intérpretes tinham a formação em 

nível superior, quando eram enquadrados na categoria de professor. 

Em 2006, ocorreu o primeiro Exame de Proficiência em Libras (Prolibras) no 

Brasil e em Sergipe. Para Quadros et al (2009), o exame do Prolibras atua em duas categorias 

profissionais: Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), e a Tradução e 

Interpretação da Libras/Língua Portuguesa. O Prolibras “[...] é um exame de proficiência que 

objetiva certificar instrutores e professores de língua de sinais e tradutores e intérpretes de 

língua de sinais” (QUADROS et al, 2009, p. 09). 

Em Sergipe, o citado exame foi realizado na Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), obedecendo a todas as normas de aplicação. Assim, para demostrar o papel do 

Intérprete, consta que o exame “certifica o tradutor-intérprete de língua de sinais para atuar 

em diferentes contextos de tradução e interpretação” (QUADROS et al, 2009, p. 20). O 

Ministério da Educação (MEC) reuniu uma comissão em que determinou como seria o 

formato desse exame. Ele deveria apresentar duas etapas, conforme segue. 

 

1ª etapa (Parte I)  

Prova Objetiva em Libras, gravada em DVD, de caráter eliminatório, comum 

para os dois grupos de participantes. 

2ª etapa (Parte II) 

A 2ª etapa do Prolibras será constituída por partes diferenciadas para cada 

grupo participante: 
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a) certificação de proficiência em Libras: prova Didática em Libras; 

b) certificação de proficiência em tradução e interpretação de Libras: prova 

Prática de tradução e interpretação da Libras-Língua Portuguesa-Libras 

(QUADROS et al, 2009, p. 26). 

 

Em relação ao número de candidatos sergipanos inscritos desde 2006 até 2015, 

houve 276 inscritos, porém a quantidade de aprovados e certificados foi de 30 candidatos, e 

isso está posto na Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2: Prolibras realizado em Sergipe 

ANO Fluentes em LIBRAS, com 

escolaridade de nível médio. 

Fluentes em LIBRAS, 

com nível superior 

completo. 

 

Total de aprovados 

2006 05 01 05 

2007 09  09 

2008 01  01 

2009  01 01 

2010  01 01 

2012/2013 00 00 00 

2015 13 13 

TOTAL 30 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador localizado no site do Prolibras 

 

Melo (2013) relata que em 2008 a Faculdade Pio Décimo ofertou o curso de Pós-

Graduação em Libras. Este curso teve como objetivo “especializar profissionais de diferentes 

áreas do conhecimento, mediante o aprofundamento e articulação da teoria com a prática em 

Libras” (MELO, 2013, p. 67). 

Por sua vez, no mesmo ano em que foi ofertada a pós-graduação na Pio Décimo, 

iniciou-se no Brasil a formação acadêmica Letras/Libras Bacharelado para Intérprete. O 

surgimento desta formação está fundamentado na Lei 10.436/2002 e no Decreto 5.626/2005. 

Essa graduação foi construída e apresentada pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). O vestibular é realizado em Libras (gravações de vídeos com perguntas e alternativas 

em Libras).  

A organização da prova não viabiliza o pleno domínio da Libras, e é pouco 

avaliada a competência da Língua Portuguesa (LP), demonstrando que os candidatos podem 
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ter conhecimentos precários da norma padrão (LACERDA, 2010). Assim, segundo Goes 

(2010), houve 19 polos12 da graduação Letras/Libras no Brasil.  

Segundo Barbosa Júnior e Santos (2010), entre outros autores13, para que o 

Intérprete esteja presente em sala de aula, é necessário ter uma formação de qualidade. De 

acordo com Barbosa Júnior e Santos (2010), apesar de ter a formação em Letras/Libras 

bacharelado, esse profissional deve se especializar em uma área para ser um profissional 

qualificado.  

O profissional intérprete deve ter um curso de pós-graduação 

multidisciplinar/multiáreas, pois ele aprende o conhecimento inicial para atuação na área, 

como também a formação em estudos de complementação sequencial (BARBOSA JÚNIOR e 

SANTOS 2010). Nesta perspectiva, Barbosa Júnior e Santos (2010, p.11-12) afirmam que 

“[...] apesar do conhecimento que têm em sua própria área (tradução e interpretação), essa não 

lhes proporciona o conhecimento inicial, para complementar seu conhecimento referencial em 

outras áreas”. 

Segundo esses autores, para colaborar com a educação inclusiva universitária, o 

intérprete deve ter uma formação inicial, além de cursos de formação continuada. Essa ação 

do intérprete em ter o conhecimento na área (conteúdos das disciplinas) de atuação é um 

ponto importante para que a identificação do intérprete seja conhecida. 

Outra forma de identificação do intérprete é que em 2010 o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) lançou o Edital nº 01/2010 para contratação de 

IELIBRAS e teve como exigência de titulação o Nível Médio com Certificação em Libras e 

Experiência em Educação Especial Intérprete. Foram inscritos 12 candidatos intérpretes, 

porém somente quatro deles obtiveram bons resultados na prova objetiva e na prova didática. 

No mesmo ano de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010 – TEMOTEO, 2012), ao fazer uma estimativa da quantidade total da população 

                                                 

12 Em 2008, além da UFSC, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Ceará 

(UFC), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade de Brasília (UNB), Instituto Federal de Educação 

Tecnológica de Goiás (IFET/GO), Universidade de São Paulo (USP), Instituto Nacional de Educação de Surdos 

no Rio de Janeiro (INES/RJ), Universidade de Santa Maria (UFSM), Universidade Estadual do Pará (UEP), 

Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (IFET/RN), Universidade Federal do 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD - Mato Grosso do Sul), Instituto 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (IFET/MG), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

13 Os outros autores, a saber: Quadros (2004); Constâncio (2010); Nascimento (2013); Gurgel (2010) 
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brasileira, localizou 190.755.799 habitantes. Logo, dentre elas a quantidade de pessoas com 

Deficiência Auditiva – DA  é de 9.722.163. 

Por conseguinte, ao pesquisar no Estado de Sergipe, conforme a pesquisa 

estatística o menor dos estados brasileiros, que ocupa uma área total de 21 915,116 km², tem 

uma população de 2.068.017 habitantes. No entanto, estão incluídas as pessoas com 

Deficiência Auditiva (DA) num total de 111.762 e distribuídas da seguinte forma: 3.278 não 

conseguem de modo algum ouvir; 20.108 têm grande dificuldade de ouvir e 88.376 têm 

alguma dificuldade de ouvir.   

Outra característica relevante refere-se à Lei 10.319, sancionada em setembro de 

2010, em cujo artigo 6º prevê as atribuições do Interprete Educacional de Libras em plena 

atividade. Esse artigo põe em destaque o seguinte:  

 

São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências:  

I – efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 

surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral 

e vice-versa;  

II – interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – Língua Portuguesa, as 

atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de 

ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares;  

III – atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos 

concursos públicos;  

IV – atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das 

instituições de ensino e repartições públicas; e 

V – prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos 

administrativos ou policiais. (BRASIL, LEI 12.319, 2010). 

 

Assim, Lima (2006, p.34) propõe: 

Em se tratando das pessoas surdas, cabe ao (à) intérprete de Língua de Sinais 

toda a responsabilidade de tornar as informações e os saberes que circulam 

no ambiente acadêmico acessíveis àqueles que não ouvem e comunicam-se 

pela Língua de Sinais, além de incluir os (as) surdos (as) na rotina cotidiana 

dentro de uma faculdade ou universidade- ou seja, a ele (a) não cabem 

apenas as funções atribuídas a um tradutor e intérprete de línguas orais. 

 

Em 2011, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(SEPLAG) realizou o processo seletivo simplificado para contratação de IELIBRAS e 

Instrutor de Língua Brasileira de Sinais – Libras. Para o IELIBRAS foram ofertadas 68 vagas. 

Algo importante para a presença do intérprete na sala de aula das escolas 

sergipanas é que, com o edital aplicado, o CAS, preocupado com os intérpretes contratados, 

ofertou curso para Intérprete de Libras, o qual tinha participante já com graduação em 
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diversas áreas. Esse curso tem como objetivo, segundo Tálita Cavalcanti, “formar intérpretes 

para atuar nas salas onde há alunos surdos inclusos” (SERGIPE, 2011, p. 02). 

Do ponto de vista da formação, os Intérpretes de Libras necessitam estar sempre 

aprimorando sua formação, pois as discussões dos princípios éticos ajudam-nos a 

compreender seu papel. Para Quadros (2004), são importantes os princípios éticos do 

Intérprete, os quais ela apresenta desta forma: 

a) confiabilidade (sigilo profissional); 

b) imparcialidade (o intérprete deve ser neutro e não interferir com opiniões 

próprias); 

c) discrição (o intérprete deve estabelecer limites no seu envolvimento 

durante a atuação); 

d) distância profissional (o profissional intérprete e sua vida pessoal são 

separados); 

e) fidelidade (a interpretação deve ser fiel, o intérprete não pode alterar a 

informação por querer ajudar ou ter opiniões a respeito de algum assunto, o 

objetivo da interpretação é passar o que realmente foi dito). (QUADROS, 

2004, p. 28).14 

 

O curso proposto em 2011 pelo CAS teve “uma carga horária de 92 horas/aula e 

prossegue até o mês de julho desse mesmo ano. Ele foi ministrado pela professora Alda 

Valéria Santos de Melo, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede do Centro de 

Qualificação Profissional (CQP)” (SERGIPE, 2011, p. 02).  

Em 2011, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(SEPLAG), através do Edital nº 002/2011, realizou o processo seletivo para contratação de 

IELIBRAS, cujos pré-requisitos são os cursos de Libras e Prolibras. Este processo seletivo é 

um marco para o reconhecimento profissional, pois esse intérprete iniciará sua devida e 

merecida função de tradução e interpretação.  

Em 02 de abril de 2012, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Administração e Secretaria Municipal da Educação, tornou pública a abertura 

do Edital de Processo Seletivo para provimento de vagas em diversas funções e realizou 

contratação em caráter temporário. Em relação ao processo seletivo citado, foram 13 vagas 

previstas no Edital nº 01/2012 para intérprete. 

                                                 

14 Estes princípios éticos colaboram para a atuação profissional, como também faz em parte do processo 

histórico dos intérpretes. Logo, “um profissional busca atear a reflexão de cada indivíduo acerca da sua práxis, 

por atos e seus resultados na prática profissional, no momento em que estabelece padrões esperados pela 

respectiva categoria profissional e pela sociedade” (SANTOS FILHO, ROMÃO e SOUZA, 2017, p. 182). 
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Em 2013, o SENAC lançou o Edital nº 01/2013 para contratação de IELIBRAS e 

teve como exigência de titulação o Ensino Médio completo, tendo sido requerido certificado 

de habilitação em Libras (Intérprete) para no cargo de “Gestão e Negócio Libras – Língua 

Brasileira de Sinais”. 

No ano de 2014, em nível estadual, foram publicados dois editais para provimento 

de vagas para intérpretes. No edital nº 01/2014 consta a formação (curso de intérprete de 

Libras, Prolibras, Curso de Libras) exigida para a realização da contratação. No outro edital, o 

de nº 05/2014, exigiu-se o professor de “Educação Básica – PEB – Nível I – Grau A para 

exercer as funções de: e. 1) Atendimento Educacional Especializado – AEE – Intérprete de 

Libras”.  

Ainda em 2014, em nível federal, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) tornou 

públicos dois editais para provimento de vagas para a função de tradutor e intérprete de 

Libras. Um deles foi o Edital nº 08/2014, sendo um processo simplificado para atender às 

necessidades temporárias de excepcional interesse público da instituição. O outro foi o Edital 

nº 04/2014 do concurso público. 

Em 2014, o Jusbrasil Notícias (SERGIPE, 2016) divulgou que as sessões da 

Assembleia Legislativa de Sergipe, na TV ALESE, teriam dois profissionais Intérpretes da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), os quais atuariam no canal de Televisão, 

proporcionando o acesso dos surdos às informações. 

No mesmo ano de 2014, o IFS realizou dois processos de inserção do IELIBRAS. 

O primeiro, com vistas à contratação de IELIBRAS, através da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas (PROGEP) e da Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas (CSDP), 

disponibilizou para contratação uma vaga. O segundo foi o Concurso Público realizado pela 

Fundação Dom Cintra (FDC), tendo sido também disponibilizada uma vaga. 

Também em 2014 deu-se início ao curso intitulado “Formação de Tradutores e 

Intérpretes de Libras: Pressupostos Técnicos e Práticos para o exercício da profissão”, na 

Sociedade Semear, em Aracaju-SE. A carga horária total do curso foi de 252 horas/aula. O 

certificado foi emitido pela Faculdade Pio Décimo, em parceria com o Centro de Surdos de 

Aracaju (CESAJU) e Sociedade Semear.  

Esse curso de formação para Intérprete foi ministrado por um corpo docente 

composto de seis professores ouvintes e um instrutor surdo. O Quadro 2 a seguir apresenta 

todos os módulos do curso. 
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Quadro 2: Matriz Curricular do Curso de Formação de Tradutores e Intérpretes de Libras . Pressupostos 

Técnicos e Práticos para o exercício da profissão 

1. Expressão facial e corporal: Exercícios Cênicos de Improvisação; As Expressões Faciais em Libras nos 

níveis morfológico e sintático. 

2. Libras- Vocabulário e Conversação I: Normas gramaticais e Concordâncias contextuais. 

3. Libras-Vocabulário e Conversação II. 

4. Tradução e interpretação: Competências inerentes ao ato tradutório e interpretativo; Princípios técnicos 

introdutórios para o exercício da profissão de tradutor e intérprete de Libras. 

5. Classificadores I: Pressupostos Linguísticos Tipologia; prática introdutória. 

6. Interpretação-Português/ Libras: Prática Interpretativa em diferentes contextos. 

7. Classificadores II: Discursos com classificadores; prática interpretativa e tradutória. 

8. Tradução e Interpretação Educacional: Princípios Técnicos e Éticos. 

9. Interpretação de voz I-Libras/ Português: Princípios Técnicos e Prática I 

10. Interpretação de voz II- Libras/ Português: Prática II. 

11. Tradução: Prática Laboratorial. 

12. Interpretação Intersemiótica: Técnicas e práticas. 

13. Interpretação de Eventos- Prática Supervisionada. 

Fonte: Elaborados pelo pesquisador colhidos no Certificado emitido pela Instituição 

 

Em 2015, na Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (FANESE), 

houve uma Pós-Graduação Stritu Senso em Libras: Tradução, Interpretação e Ensino. Essa 

pós-graduação teve uma carga horária de 360 horas/aulas e duração de um ano e seis meses. O 

objetivo foi formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho com perfil e 

formação específicos para a atuação na área de tradução, interpretação e ensino. 

De acordo com Santos Filho (2017, p. 123-124), “a formação em pós-graduação 

em stritu senso ajudará os intérpretes educacionais a lidarem no espaço acadêmico do ensino 

superior. Devido à dimensão da grade curricular, essa formação ajuda na prática profissional 

do intérprete”. A educação superior é um direito de todos, e com a presença dos intérpretes 

com formações de pós-graduações, poderá contribuir mais acesso ao conhecimento por parte 

dos surdos. 

Na medida em que os surdos estão sendo formados e inseridos no mercado de 

trabalho, os intérpretes vão conquistando outros espaços. Importa frisar a formação de pós-

graduação para o intérprete e como se estabelece a identidade deste profissional. 

Sobre essa formação no curso de pós-graduação, a figura 1 apresenta o fôlder da 

pós-graduação em Libras da Fanese. Este fôlder contém uma apresentação do curso e a matriz 

curricular. 
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Figura 1: Pós-Graduação em Libras Tradução, Interpretação e Ensino 

 
Fonte: Arquivo de SANTOS FILHO, G. O.  (2015). 

 

O Intérprete constitui sua prática a partir da base do conhecimento teórico, que é a 

teoria interpretativa. Esta teoria, por sua vez, entra em cena, pois ela trabalha diretamente com 

o processo de comunicação, em que existem o emissor, o receptor e a mensagem. Segundo 

Lima (2012, p. 42): 

O ato de comunicar se refere às mensagens transmitidas pela fala individual, 

sendo esta composta da língua e de conteúdos cognitivos ligados aos signos 

linguísticos apenas de maneira transitória. A habilidade de comunicação 

exige, portanto, não apenas competência linguística, mas também bagagem 

cognitiva e capacidades lógicas. 

 

Continuando nessa teoria, Seleskovitch (1978), fundamentada nos estudos sobre 

teoria interpretativa, valorizou a pragmática da língua. Nesta perspectiva, os postulados da 

teoria interpretativa de Seleskovitch envolvem: a percepção, que é a fusão do significado 

linguístico das palavras e frases com os complementos linguísticos; desverbalização, fase em 

que há o abandono do sentido do texto; e reverbalização, que é a fase da produção do novo 

enunciado. 

A aplicabilidade dessa teoria está vinculada a modelos de tradução e 

interpretação. A base desses modelos, segundo Quadros (2004), é o ato de comunicação em 
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que o emissor transmite um enunciado, o intérprete ouve o enunciado na língua fonte e o 

interpreta para a língua alvo. 

 
Figura 2: Folheto do I Encontro de Tradutores e Intérpretes de Sergipe 

 
Fonte: Arquivo de SANTOS FILHO, G. O. (2015). 

 

Em 2015, ano marco importantíssimo para o desenvolvimento profissional do 

Intérprete, ocorreu o I Encontro de Tradutores Intérpretes de Sergipe, em Aracaju/SE, 

realizado na Sociedade Semear. O objetivo desse evento foi “fomentar reflexões acerca das 

principias temáticas que envolvem o profissional Tradutor e Intérprete de LIBRAS”. O 

público foi composto de pessoas ouvintes, de surdos usuários de Libras e de profissionais 

Intérpretes. 

Em 2016, na Faculdade de Negócios de Sergipe (FANESE), iniciou-se um Curso 

de “Tradutor e Intérprete de Libras”, com carga horária de 60 horas/aula do Projeto Torre de 

Babel. Esse curso teve como facilitadores Genivaldo Oliveira Santos Filho e Rozilda Ramos 

dos Santos Oliveira, sob a coordenação da Professora Monica Soares, da “pós-graduação em 

Libras: Tradução, interpretação e ensino”. 

Outro fato a ser ressaltado sobre esse curso de Intérprete da FANESE é que, a 

convite dos professores ministrantes, houve a participação do instrutor surdo Anilton, que 

ministrou o conteúdo “Classificadores em Libras”. O curso proporcionou formação 

continuada para o Intérprete, uma vez que a Pós-graduação foi oferecida pela faculdade (Vide 

figura 3 com o fôlder postado no site da FANESE). 
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Figura 3: Curso de Tradutor e Intérprete de Libras pela Fanese 

 
Fonte: http://portal.fanese.edu.br/?p=9166 

 

Um ponto importante a ser comentado neste trabalho é o emblema apresentado, 

em 2017, pelo professor Dr. Fernando C. Capovilla. Segundo o Dr. Capovila, o símbolo foi 

votado na sexta-feira, com 85% dos votos, o qual apresenta o emblema simbólico do 

Intérprete de Língua de Sinais. Isto é uma forma de conhecimento e reconhecimento 

identitária da profissão do processo histórico do Intérprete de Libras. A figura 4 a seguir 

apresenta esse emblema, que é importantíssimo para a comunidade surda, pois a imagem dele 

é uma forma de identificação do intérprete. 

 

Em Sergipe, grandes foram os indícios das presenças dos intérpretes de Libras. 

Conhecê-los é primordial para conhecer o processo de inclusão na UFS. Os alunos aprendem 

de forma significativa, se em sua base tiverem a construção de culturas inclusivas, o 

desenvolvimento das políticas de inclusão e as práticas de inclusão de todos os integrantes, 

pois a educação irá transformar a sociedade, deixando-a mais inclusiva. 

 

Figura 4: Emblema do Intérprete de Língua de Sinais (TLS) 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010089282195&hc_ref=ARR9bKnAE5LdHYxKpjBUurjp_nxUmalRvBJuH

RkLp5uZUcV2efJgk1jC_N-nzQYVJzc 

http://portal.fanese.edu.br/?p=9166
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SEÇÃO 4 

CENÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS): O LUGAR DO 

INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS 

 

 

Essa seção mostra o cenário, local empírico da pesquisa, em que a construção da 

identidade profissional é aflorada. É no cotidiano universitário que os intérpretes vão narrando 

como devem ser identificados. Na Universidade Federal de Sergipe os surdos são inseridos 

desde 2010 pelo processo inclusivo, ao mesmo tempo em que o Intérprete é inserido.  

 

4. 1 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O LUGAR DO INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE 

LIBRAS NO CONTEXTO DA UFS 

 

A educação inclusiva dos alunos surdos na UFS, realmente, iniciou-se em 2011, 

com a presença do intérprete, pois para incluir, não basta, somente, colocar o aluno surdo em 

uma sala de aula. É preciso que haja a garantia – além do ingresso – , a permanência desse 

discente com conclusão na instituição. Deve acatar as requisições legais com a meta de 

propiciar o acesso ao conhecimento, tornando relevante a presença do intérprete educacional 

na sala de aula, cuja função é de intermediar a comunicação entre o aluno surdo, o professor e 

os alunos em geral. 

 

4. 1. 1 A educação inclusiva: o intérprete como caminho, entre tantos, de inclulsão com 

integração e educação 

 

Antes de falar sobre a presença do intérprete, é importante questionar: o que é 

educação inclusiva? O objetivo da educação inclusiva é promover o exercício da cidadania e a 

preservação dos direitos de todos, principalmente da pessoa com deficiência. A Constituição 
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Federal brasileira de 1988 (apud BRASIL, 2006), no seu artigo 205, este já apresentado na 

introdução, prevê a educação como o direito de todos. E este direito é realmente de todos?  

Junior e Barcelos (2014, p. 63) dizem que: 

O termo educação, que deriva do latim educatio, educations, indica ação de 

criar, de alimentar, de gerar um arcabouço cultural. A educação, longe de ser 

um adorno ou o resultado de uma frívola vaidade, possibilita o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e é requisito indispensável da 

própria cidadania. 

 

Em contínuo à educação, “a inclusão chegou para reafirmar o maior princípio já 

proposto internacionalmente: o princípio da educação de qualidade como um direito de todos” 

(SANTOS, 2003, p. 04). Porém, a inclusão somente será consolidada se houver a participação 

de todos nesse caminhar. Santos (2003, p. 07) afirma: 

Já discutimos que no contexto geral a inclusão se refere à luta contra toda e 

qualquer forma de exclusão. No contexto brasileiro, no nível do senso 

comum, a inclusão ainda costuma ser, a despeito de esforços governamentais 

e não governamentais, e de pesquisadores no assunto (Santos, 1995), 

associada, apenas, a deficiências, ou, ainda, confundida com o movimento 

pela integração de deficientes. 

 

A inclusão é uma luta de todos por oportunidades de educação e é garantida pela 

lei. Para responder à primeira pergunta desta seção sobre a educação inclusiva, Siqueira, Silva 

e Ribeiro (2016, p.218) apresentam-na como “o meio que busca integrar todos os educandos 

no mesmo processo de ensino-aprendizagem, impedindo a segregação, com a finalidade de 

atender a todos de forma igualitária, independente de sua cor, raça e demais habilidades”. 

Nessa direção, o amparo legal para as pessoas com deficiência está previsto e 

documentado. Souza et al (2014) e Melo (2013) relatam que surgiram diversas Leis (Lei nº 

8.069/1990; lei 9.394/1996; Lei nº 10.436/2002; Lei nº 12.319/2010 e outros), Decreto 

(Decreto nº 914/1993; Decreto nº 3.956/2001; Decreto nº 5.296/2004; Decreto nº 5.626/2005 

e outras) e portarias (Portaria nº 1.793/1994; Portaria nº 3.284/2003 e outros), os quais 

assegurarão a inclusão da pessoa com deficiência, especialmente as pessoas surdas. 

Outro aspecto pertinente à inclusão foi o Plano Nacional da Educação Especial na 

perspectiva inclusiva (PNEEPEI), que é um importante marco para a educação inclusiva, pois, 

neste sentido, o ensino especial começa a tomar um novo rumo (MANTOAN, 2010). A 

Educação Especial, prevista pela LDB, revelou graves problemas relativos à escolarização 

dessa demanda. Para Mantoan (2010), possibilitou a valorização de uma educação que 

modifique o ensino comum. 
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O Decreto nº 3.298/1999 prevê a educação especial como modalidade transversal 

a todas as modalidades e níveis de ensino (SANTOS e CAMPOS, 2013). Outros documentos 

que surgiram foram as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001) e o Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº 10.172/2001 (apud BRASIL, 

2006), os quais passaram a defender a inclusão de todas as pessoas com deficiência. 

O PNEEPEI prevê a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, 

implantação de salas de recursos e formação de professores para o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Faz-se necessário entender que não somente a acessibilidade 

arquitetônica proporciona a inclusão, mas também há outros fatores que contribuem para isso. 

Recentemente, a educação inclusiva ganhou evidências em alguns documentos 

legais para os sujeitos surdos, a exemplo da Lei 10.436/2002 e do Decreto 5.626/2005 (apud 

BRASIL, 2006), principalmente, devido a dois fatores relevantes: a luta da comunidade surda 

pelo reconhecimento das questões linguísticas e as melhorias das práticas educacionais.  

E para falar sobre a educação inclusiva na universidade, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, em seu 

Capítulo IV, sobre a Educação Superior, prevê: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

 I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; 

 II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

 III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive; 

 IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

 VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (apud BRASIL, 

2006, p. 86-87). 
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A LDBEN garante a todos os discentes o direito cultural, de pesquisa, de 

extensão. Neste contexto, o acadêmico surdo que ingressa a universidade é um sujeito que 

superou, no ensino fundamental e médio, barreiras comunicacionais, educacionais e sociais. 

Ingressar-se, conservar-se e finalizar um curso no Ensino Superior é um grande desafio, 

sobretudo para discentes surdos.  

  

4. 1. 2 O lugar do Intérprete Educacional de Libras 

 

Em 2002, com o reconhecimento da Libras, esta foi regulamentada pelo Decreto 

5.626/2005 como língua oficial da comunidade surda, e assim trouxe o surdo, usuário, ao 

processo da educação inclusiva, ao mesmo tempo em que trouxe a presença do intérprete 

educacional de Libras. O Decreto 5.626/2005, segundo Santos e Campos (2013), para se 

adequar a essa educação no quadro de funcionário, deve ter professores bilíngues, instrutores 

surdos e a presença do intérprete. 

Vale ressaltar que no proposto da Educação inclusiva, alguns escritores como 

Eulalia Fernandes (2003), Ottmar Teske (2003) e Evanise Luz (2003), elucidam a importância 

da formação do intérprete para a escolarização dos surdos e apresentam os seguintes 

argumentos: para Fernandes, deve haver cursos profissionalizantes que abracem módulos com 

disciplinas consistentes para a atuação, como também necessita de um ambiente ideal; Ottmar 

diz que os surdos já reivindicavam a formação desse profissional; a autora Luz diz que os 

surdos conseguiram os avanços acadêmicos, do ensino fundamental ao ensino superior, os 

quais se deram com a participação dos intérpretes para obtê-los. 

O Intérprete Educacional de Libras, na prática profissional, tem duas linhas de 

desenvolvimento no processo de inclusão. Um é o papel que ele desempenha a partir de sua 

prática, operando pelo código de ética. A outra linha é o processo da interpretação, pois, no 

ato de comunicação, o Intérprete utiliza o cognitivo para realizar a interpretação de Libras 

para o português ou vice-versa. 

O texto intitulado “Inclusão de surdos no ensino superior: o que tem de 

Bilíngue?”, dos autores Daroque e Queiroz (2013), traz a ideia de que na Universidade deve 

haver o bilinguismo. Contudo, questionamos: o que é ser uma pessoa bilíngue? É a pessoa 

que usa uma primeira língua (L1) e aprende a segunda língua (L2). No caso da pessoa surda, a 

L2 é a modalidade escrita – o português. 
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Conforme Daroque e Queiroz (2013), a inclusão dos surdos na Universidade 

constrói-se a partir do contexto da presença do Intérprete na sala de aula, uma vez que a 

Instituição do Ensino Superior desconhece como lidar com os surdos. Todo amparo legal já 

está previsto, porém desconhece que a educação inclusiva proporcionará uma vivência 

bilíngue (DAROQUE e QUEIROZ, 2013). 

Por ser uma língua regulamentada recentemente, Albres (2006) comenta que a 

falta de sinais específicos para determinada área do conhecimento, em que o Intérprete irá 

interpretar, é uma das dificuldades enfrentadas no contexto inclusivo. Essa mesma autora 

propõe que a proficiência e a formação possam proporcionar condições necessárias para 

gerenciar o ato interpretativo. 

Outro texto que ilustra a inclusão dos surdos no ensino superior com a presença 

do Intérprete foi o de Mendes (2012), intitulado “Afinal: Intérprete de Língua de Sinais, 

Intérprete Educacional, Professor-Intérprete ou auxiliar?: o trabalho de intérpretes na lógica 

inclusiva”. Essa autora conclui que a contratação do Intérprete assegura as questões 

linguísticas e metodológicas referentes, de certa forma, ao acesso do conhecimento ao aluno 

surdo. Para tal contratação, objetivava-se que os intérpretes atuassem basicamente em três 

diferentes campos de trabalho, exercendo as seguintes funções: 

 

a) intermedia a comunicação entre as pessoas surdas usuárias de Libras e as 

pessoas ouvintes usuárias da Língua Portuguesa em diferentes contextos; 

b) traduz os textos da Libras para a Língua Portuguesa e os textos da Língua 

Portuguesa para a Libras; 

c) auxilia no esclarecimento da forma escrita produzida pelos surdos em 

quaisquer contextos que se façam necessários (concursos, avaliações em sala 

de aula, documentos, etc.) (QUADROS et al, 2009, p. 19). 

 

Sob o ponto de vista legal, o Intérprete deve respeitar a diversidade surda e atuar 

sem preconceito, de acordo com o disposto na Lei 10.319 do Artigo 7º: 

 

O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos 

valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do 

surdo e, em especial:  

I – pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação 

recebida;  

II – pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, 

sexo ou orientação sexual ou gênero;  

III – pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir;  

IV – pelas posturas e condutas adequadas aos ambientes que frequentar por 

causa do exercício profissional;  
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V – pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um 

direito social, independentemente da condição social e econômica daqueles 

que dele necessitem;  

VI – pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. 

(BRASIL, LEI 12.319, 2010). 

 

Esses preceitos, citados no artigo 7º, colaboram na configuração da prática do 

intérprete para a educação inclusiva do Ensino Superior. Assim, esse ensino é o nível mais 

elevado dos sistemas educativos, o qual é realizado pela Universidade. Nesta perspectiva, os 

discentes surdos estão realizando o vestibular para ingressarem no ensino superior. E no 

ingresso dessa demanda, o Intérprete tem uma grande importância no ensino superior, pois é a 

partir dele que haverá comunicação entre todos os envolvidos. E assim, por meio legal, esse 

profissional é inserido. Neste contexto, tal inserção torna-se a marca da prática desse 

profissional, pois em cena, as capacidades linguísticas entram em evidência.  

É notório saber que é na prática que o intérprete necessita da escolha do discurso, 

no momento de mediar a comunicação, seja na utilização para a voz da primeira pessoa do 

discurso, seja na segunda pessoa do discurso (SANTOS, 2012). 

Outro fator relevante é a escolha da frase sintática que predomina na prática do 

Intérprete (SANTOS, 2012). É na prática que o intérprete vai construindo sua experiência. O 

intérprete que, mesmo tendo sua formação inicial em 2008 no Brasil, no contexto da 

Educação Inclusiva, a partir da sua prática, desenvolve uma experiência que elabora sua 

formação. 

Na pesquisa de Constâncio (2010) sobre a formação e atuação do intérprete de 

Libras no ensino superior, pode-se detectar que os intérpretes têm formação superior (no caso, 

em qualquer área do conhecimento) e têm contato efetivamente com a comunidade surda. Por 

atuarem na área de educação, têm uma ampla experiência no segmento em que trabalham. Na 

instituição de ensino, os intérpretes são contratados em regime de CLT. 

De acordo com Sander (2002), a presença de intérprete de Libras para os discentes 

surdos, no ensino superior, é uma experiência atual na Universidade brasileira. A presença 

desse profissional aconteceu, graças às ações afirmativas para a inclusão no ensino superior. 

Para Constâncio (2010), os intérpretes desenvolvem duas práticas durante sua 

atuação. São elas: o relacionamento concreto com os surdos; e estão sempre em sala de aula, 

que os surdos frequentam, perpassando todas as disciplinas. No que diz respeito à dificuldade 
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enfrentada, o intérprete se preocupa com o vocabulário específico da disciplina, pois dirige-se 

para a sala de aula com os surdos a fim de interpretar.  

Com a presença do Intérprete Educacional em sala de aula, de acordo com 

Constâncio (2010), abre-se um espaço para uma nova forma de ver e pensar o sujeito surdo, 

pois os Intérpretes são agentes multiplicadores na educação inclusiva. Em suma, mais que 

pensar o sujeito surdo; é preciso incluí-lo. Criar possibilidades que até então estavam perdidas 

no processo da educação. Ocorre que enquanto o intérprete não entra em ação, existirá o vazio 

entre o aluno surdo, e o conhecimento não será preenchido, e as possibilidades de educação se 

fecharão. 

O ato de traduzir e interpretar contesta capacidades linguísticas e metodológicas e 

consistem num trabalho completo, pois esses profissionais assumiram o papel de 

intermediador entre todos os envolvidos na educação inclusiva. Nessa perspectiva, no 

desenvolver da ação interpretativa, podem acontecer os equívocos15 por causa das variantes 

linguísticas. Assim, “para ação interpretativa é necessária uma visão do contexto geral do que 

será interpretado. Se tais situações não acontecerem, poderá ocorrer má compreensão ao leitor 

na língua-alvo” (SANTOS, 2012, p. 69). 

Ratifico aqui a importância da presença do Intérprete educacional na educação 

inclusiva universitária, pois, além de esse profissional viver sempre em formação, também 

colabora para a educação dos surdos acadêmicos, da inclusão. 

 

4. 2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE E O INTÉRPRETE EDUCACIONAL 

DE LIBRAS 

 

É notório que o processo da educação inclusiva de pessoas surdas tem se 

expandido de forma expressiva no contexto universitário. Nesse sentido, na atual dinâmica da 

presença do intérprete, o professor deve implantar mudanças objetivas nas atividades e 

práticas pedagógicas em sala de aula. Como referência das mudanças do professor, Zabalza 

(2004), em relação o ensino-aprendizagem na universidade, sinaliza que: 

                                                 

15 Os discentes surdos que ingressam a universidade não são somente surdos sergipanos, mas também os surdos 

que vivem em outros estados e, ao frequentarem a sala de aula, podem ocorrer que sinais utilizados no devido 

estado tenham o significado diferente que os intérpretes estão sinalizando.  
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Poucos professores universitários assumem seu compromisso profissional 

como docentes de fazer [...] com que os alunos aprendam. Eles não desejam 

assumir essa responsabilidade, nem se sentem preparados para fazê-lo. 

Como resultado disso, esse dilema concentra sua energia no polo do ensino, 

ou seja, assume-se que ser bom professor é saber ensinar bem: dominar os 

conteúdos e saber explicá-los claramente. Se os alunos aprendem ou não, 

depende de muitas outras variáveis [...] que ficam fora do controle dos 

docentes (ZABALZA, 2004, p. 123). 

 

No Ensino Superior, o caminho educativo dos alunos, de certa forma, foi apoiado 

na reprodução do conhecimento e, para alguns alunos, memorizar os conteúdos foram 

exercícios recorrentes (ZABALZA, 2004). Indaga-se: E os alunos surdos chegam ao 

conhecimento? E assim, insere o Intérprete. Logo, essa inserção é de grande importância, 

porque é possível, por intermédio dele, o surdo ter acesso ao conhecimento e comunicação 

com os professores em sala de aula. Nessa perspectiva, é este o papel do profissional da 

tradução e interpretação. O intérprete é o responsável pela comunicação entre os falantes de 

uma língua (no caso, a Libras) e de outra língua (no caso, o Português). Outra questão chega à 

tona: Inserir este intérprete em sala de aula resolverá o problema do ensino-aprendizagem? É 

por esta forma que se tem a inclusão. 

No tocante ao contexto de sala de aula do ensino superior, esse profissional 

constitui-se num intermediador de comunicação entre aluno (s) surdo(s), aluno(s) ouvinte(s) e 

professor (surdo ou ouvinte). Considera-se que é mais comum encontrar a maioria de alunos 

que são ouvintes. Quase sempre o intérprete fará a “ponte” entre um ou poucos alunos surdos 

com o professor ouvinte. 

Na pesquisa de Gurgel (2010) sobre as qualidades da atuação de Intérpretes na 

Instituição do ensino superior enfatiza-se: 

Sobre a função e a posição que um TILS16 deve assumir é complexa, pois 

existem diferenças de atuação nos diferentes níveis de ensino, seja pela 

diferença de faixa etária, pela diferença de domínio de Libras e/ou pela 

complexidade dos conteúdos tratados. A especificidade de conteúdos que o 

TILS vai interpretar e a faixa etária com a qual irá trabalhar demandam um 

processo de formação específica para este profissional. Conteúdos mais 

complexos vão exigir do TILS conhecimentos outros que ultrapassam o 

domínio apenas linguístico e que exige, de certa forma, um preparo e 

conhecimento sobre determinados assuntos e disciplinas (GURGEL, 2010, p. 

66).  

 

                                                 

16 Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais 
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Por outro lado, retornando à lei que assegura a inclusão, a Constituição Federal 

(apud BRASIL, 2006) de 1988 prevê a garantia de sermos iguais perante a lei. Em seguida, 

em 1990, surge a educação inclusiva, sendo proposta, essa garantia, na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos da ONU (apud BRASIL, 2006). Posteriormente, em 1994, surge a 

Declaração de Salamanca sobre a Educação Especial. 

Para incrementar a educação inclusiva, em 2005 o Ministério da Educação (MEC) 

criou o Programa de Acessibilidade no Ensino Superior (PRAINCLUIR), para o qual destinou 

investimentos com o intuito de melhorar a acessibilidade da pessoa com deficiência ao Ensino 

Superior (DAROQUE e QUEIROZ, 2013). 

Para situar a atuação e presença do Intérprete Educacional de Libras na UFS, no 

ano de 2005 foram aprovadas alterações no Regimento Interno da Reitoria, porém não havia 

relato no regimento sobre a Divisão de Ações Inclusivas (DAIN), através da Resolução nº 01 

(SERGIPE, 2005) pelo Conselho Universitário (CONSU). 

Outro aspecto a ser ressaltado é que nesse mesmo ano (2005) deu-se início ao 

Núcleo de Pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência da Universidade Federal 

de Sergipe (NUPIEPED-UFS), sendo um dos pilares nessa IES, o qual conduz estudos sobre 

as pessoas com deficiência. Segundo as autoras Fernandes (2013) e Cruz (2016), esse núcleo 

foi o marco para a pesquisa sobre a inclusão da pessoa com deficiências na Universidade. 

Em 2007, a Reitoria da UFS constituiu uma comissão responsável para pensar um 

modelo de Programa de Ações Afirmativas. Em 2008, a Resolução 80/2008 deu início à 

inclusão da pessoa com deficiência na UFS, em cujo artigo 1º determina que o “curso de 

graduação ministrado pela UFS ofertará, necessariamente, uma vaga para candidatos 

portadores de necessidades educacionais especiais, comprovada através de relatório médico” 

(SERGIPE, 2008, p. 01). 

Em 2008, segundo Fernandes e Souza (2012a), o Departamento de Educação 

(DED) da UFS era o único a incluir a disciplina Libras (Língua Brasileira de Sinais), cujo 

objetivo era obedecer à Lei 10.436 regulamentada pelo Decreto 5.626/2005. A partir do 

segundo semestre de 2009, diante da solicitação do Departamento de Apoio Pedagógico 

(DEAP), em outros cursos de licenciatura houve a solicitação de professores para ministrarem 

a disciplina supracitada (FERNANDES e SOUZA, 2012a). 
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Além da inclusão da disciplina Libras na matriz curricular, há legislação que 

prevê a inclusão no ensino superior. Aliás, trazendo um paradoxo sobre a inclusão, as autoras 

Fernandes e Souza (2012a, p. 02) dizem que: 

A inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior está regulamentada 

pela Portaria nº 1.679, de 02 de dezembro de 1999, revogada pela Portaria 

3.284\2003 que assegura às pessoas com deficiência condições básicas de 

acessibilidade ao nível superior, de mobilidade e de utilização de 

equipamentos e instalações das instituições de ensino. Também nesse 

sentido, a Resolução nº 80/2008 do CONEP (Conselho do Ensino e da 

Pesquisa) veio estabelecer reserva de vaga nas Universidades. No entanto, há 

um abismo entre a lei e a sua efetivação. 

 

A luta da pessoa com deficiência, principalmente da comunidade surda no prélio 

pela presença do intérprete, está a cada momento avançado, e políticas de inclusão estão 

sendo cada vez mais implementadas. Segundo Martins (2006, p. 32 apud FERNANDES, 

2012, p. 03), “uma prática social de inclusão supõe o abandono definitivo de práticas e 

relações sociais discriminatórias, inscrito num profundo processo de mudanças atitudinais de 

uns em relação aos outros”. 

Em 2009, a UFS tinha em seu quadro discente 22.486 alunos, mas somente 10 

alunos com deficiência. Continuando, no Departamento de Educação (DED) foram ofertadas 

duas disciplinas: Educação inclusiva e Libras. Durante esse ano, não havia registro de alunos 

surdos em sala de aula, levando a acreditar que o acesso ao ensino superior não era 

assegurado aos surdos, ou na escola esses não conseguiam um nível de conhecimento 

necessário para ingressar na Universidade. 

No período de 05 a 09 de novembro de 2010 houve um Processo Seletivo do 

Vestibular de 2011 realizado na UFS pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 

Coordenação de Concurso e Vestibular. Esta iniciativa foi importante para os surdos, pois 

estes tiveram o acesso à Universidade com a participação do Intérprete de Libras atuando no 

vestibular. 

Esse momento de processo de vestibular é uma forma de que, até certo ponto, a 

inclusão estava sendo realizada na UFS. Segundo Fernandes e Souza, (2012b, p. 03): 

A inclusão é um movimento social que envolve o comprometimento e a 

participação social e coletiva, a partir, por exemplo, da vontade política 

governamental nas suas esferas administrativas; da emancipação dos direitos 

humanos, expressos através da redução das desigualdades sociais; da 

oportunidade a todos os cidadãos de participarem do processo produtivo da 

sociedade; e do rompimento com os preconceitos, estereótipos e estigmas 

construídos historicamente [...]. 
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No decorrer desse mesmo ano, precisamente em 31 de agosto, o Departamento de 

Apoio Didático-Pedagógico da PROGRAD realizou a licitação, em que ganhou a empresa 

“Stell Serviços Auxiliares LTDA.”. O contrato realizado com essa firma teve dois postos para 

a inserção do Intérprete. Um posto foi no campus São Cristóvão e o outro no campus de 

Itabaiana. Os Intérpretes tinham a carga horária para cumprimento de suas atribuições. Para a 

empresa Stell, as atribuições do Intérprete de Libas eram: 

a) Acompanhar os discentes surdos nas salas de aulas e/ou outros locus 

pedagógicos com o objetivo de traduzir simultaneamente a exposição dos 

professores e outros integrantes do mesmo espaço pedagógico, da Língua 

portuguesa para e Língua Brasileira de Sinais: 

b) Realizar leituras da bibliografia básica do curso do estudante; 

c) Elaborar materiais que facilitem o acesso aos conteúdos ministrados pelo 

docente; 

d) Providenciar materiais que facilitem o acesso aos conteúdos ministrados 

pelo docente (SERGIPE, 2010, p. 01). 

 

Posteriormente, de 27 a 30 de novembro de 2011, houve o Processo Seletivo do 

Vestibular 2012 na UFS, sob a organização da Pró-Reitoria e também com a participação do 

Intérprete de Libras na realização da prova.  

São muitos os problemas enfrentrados na inclusão na UFS, os quais deveriam ser 

solucionados. Um deles seria o limite ao acesso ao conhecimento (SOUZA e SEIXAS, 2011). 

Para as autoras Souza e Seixas (2011, p. 07), “há ausência de uma cultura inclusiva que prime 

pelos direitos e bem-estar de todos, sendo também um dos problemas encontrados na UFS”. 

Em relação ao discente surdo universitário, Souza e Seixas (2011, p. 08) têm 

muito a discutir sobre o processo inclusivo, pois, em sua pesquisa com a amostragem de três 

surdos usuários da Libras, constatam que: 

No primeiro semestre de 2010 a UFS não contratou intérpretes; 

O atraso de um mês de aula no segundo semestre de aula; (situação idêntica 

aconteceu no primeiro semestre de 2011); 

A extrema dificuldade dos alunos em ler e escrever texto em Língua 

Portuguesa; (não consegue ler e responder a uma avaliação escrita em 

Língua Portuguesa). 

A dificuldade dos intérpretes em traduzir fidedignamente os conteúdos de 

disciplinas específicas; 

A troca de intérpretes, já que são contratados por empresas que prestam 

serviços à UFS; 

A ausência de vídeos em Libras com a tradução dos principais textos das 

disciplinas. 
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Conforme Souza e Seixas (2011), a inclusão para o surdo, não usuário de Libras, 

há o despreparo dos professores sobre o lado pedagógico, pois certas técnicas devem ser 

realizadas no processo de ensino. No caso, o professor deve, ao ministrar as aulas, sempre 

falar de frente para o aluno com o objetivo de que este faça leitura labial. 

Além das autoras Souza e Seixas (2011), Nascimento (2013, p. 285) também 

adverte sobre o prejuízo da ausência do Intérprete em sala de aula. Para ele: 

a) os surdos ficam isolados e deixam de participar de vários tipos de 

atividades (sociais, educacionais, culturais e políticas); 

b) eles não conseguem avançar em termos educacionais; 

c) podem ficar desmotivados a participar de encontros e reuniões porque não 

conseguem compreender o que está sendo discutido e não podem opinar; 

d) esses alunos surdos não têm acesso às discussões e informações 

veiculadas na língua falada, sendo, portanto, excluídos da interação social, 

cultural e política, sem direito de exercerem sua cidadania; 

e) os surdos são impedidos de expressar sua opinião; 

f) os ouvintes que não dominam a língua de sinais não conseguem se 

comunicar com os surdos. 

 

No mesmo ano de 2011, precisamente em 07 de outubro, houve outra licitação em 

que venceu a empresa “Plansel Planejamento e Serviço LTDA.-EPP”, tendo sido 

estabelecidas duas cargas horárias para os Interpretes: uma carga horária de 30 horas semanais 

(seis horas diárias) para atendimento a dois alunos surdos, e a outra de 20 horas semanais (04 

horas diárias) para contratação de Intérpretes destinados ao atendimento em sala de aula de 

duas alunas surdas. Para a empresa Plansel, os atributos do intérprete são: 

a) Acompanhar os discentes surdos nas salas de aulas e/ou outros lócus 

pedagógicos com o objetivo de traduzir simultaneamente a exposição dos 

professores e outros integrantes do mesmo espaço pedagógico, da Língua 

portuguesa para e Língua Brasileira de Sinais: 

b) Realizar leituras da bibliografia básica do curso do estudante; 

c) Elaborar materiais que facilitem o acesso aos conteúdos ministrados pelo 

docente; 

d) Providenciar materiais que facilitem o acesso aos conteúdos ministrados 

pelo docente; 

e) Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 

surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras e língua oral e 

vice-versa; 

f) Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – Língua Portuguesa, as 

atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de 

ensino nos níveis fundamental, médio e suporte, de forma a viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares; 

g) Atuar nos processos seletivos para os cursos na Instituição de ensino e nos 

concursos públicos; 

h) Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das 

instituições de ensino e repartições públicas: e 
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i) Prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos 

ou policiais. (SERGIPE, 2011, p. 02). 

 

Em 2011, sob a organização da Professora Msc. Larissa Silva Rebouças, através 

do Grupo de Pesquisas e Estudos Surdos de Sergipe (GPESS), foi divulgado o I Workshop de 

Libras na UFS. As inscrições foram realizadas no blog (gpesseufs.blogspot.com). Na 

programação constaram três oficinas e o minicurso de Psicologia da Surdez ministrado pelo 

psicólogo clínico Paulo Cesar da Silva Gonçalves. 

No ano de 2012, houve a contratação da empresa “Alberto Alves de Oliveira 

Granato”, sendo vinculada ao mesmo departamento do PROGRAD. A contratação dos 

Intérpretes que teriam a carga horária de 30 horas semanais (seis horas diárias) era para 

atendimento a cinco discentes surdos. E os intérpretes designados para a carga horária de 20 

horas semanais (04 horas diárias) eram contratados para o atendimento em sala de aula de seis 

discentes surdos. 

Em 2013, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), através do 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH) e da Divisão de 

Desenvolvimento de Pessoal (DIDEP), apresentou aos servidores da UFS o Programa de 

Capacitação Anual para 2013, em que constava a capacitação para os professores e técnicos 

administrativos da citada instituição. 

No período de 10 a 13 de dezembro de 2013, a PROEST e o PAI realizaram o 

evento intitulado “I Semana de Ações Inclusivas da Universidade Federal de Sergipe: 

acessibilidade, um direito de todos”, no qual houve um curso de Libras. Este evento objetivou 

ampliar a possibilidade de inclusão e, posteriormente, de educação. 

No ano seguinte, 2014, a PROGED, através da DIDEP, apresentou aos servidores 

da UFS o Programa de Capacitação Anual para 2014, em que constava a capacitação em 

Libras para os professores e técnicos administrativos da UFS. 

Outra iniciativa realizada nesse mesmo ano foi a DAIN, setor de orientação e 

apoio aos alunos com deficiência e de coordenação das ações desenvolvidas pelo Programa 

Incluir do MEC e pelo Programa de Ações Inclusivas da UFS. Esse setor foi citado pelo 

Conselho Universitário (CONSU) no processo construção e aprovação do regimento interno 

da UFS, em seu artigo 107º, cujas atribuições são: 

I. oferecer tecnologias assistivas e serviços, contribuindo para a permanência 

do discente com deficiência até a conclusão do seu curso, fortalecendo suas 
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responsabilidades para com os estudos e preparando para o mercado de 

trabalho; 

II. coordenar as ações desenvolvidas pelo Programa Incluir do MEC e o 

Programa de Ações Inclusivas da UFS; 

III. cadastrar, acompanhar, orientar e apoiar a trajetória acadêmica dos 

discentes da UFS com qualquer tipo de deficiência; 

IV. viabilizar a acessibilidade pedagógica dos discentes com qualquer tipo 

de deficiência; 

V. viabilizar o acesso à formação acadêmica com participação em todas as 

atividades complementares e ações destinadas aos discentes; 

VI. fornecer orientações pedagógicas aos docentes e bolsistas 

acompanhantes que sentirem dificuldade em atuar em sala de aula com 

discentes com deficiência; 

VII. realizar campanhas de esclarecimento a respeito de Direitos Humanos e 

Inclusão; 

VIII. sensibilizar os diversos setores da UFS quanto às questões de 

acessibilidade pedagógica, de comunicação, arquitetônica ou cultural; 

IX. propor a aquisição de equipamentos e serviços necessários para o 

acompanhamento e permanência dos discentes em seus cursos, e, 

X. disponibilizar espaços e materiais adequados, sob a responsabilidade de 

especialistas com domínio no manejo das principais tecnologias assistivas 

que sejam utilizados nas atividades dos discentes com deficiência. 

(SERGIPE, 2014f, p. 25-26). 

 

Nesse contexto, foi designada a servidora Susana de Oliveira Santana, lotada na 

Coordenação de Assistência e Integração do Estudante, da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis – CODAE/PROEST, para assumir e exercer a função de coordenadora da DAIN. 

Esse setor conta com uma equipe composta de quatro técnicos em Assuntos Educacionais e 

14 Intérpretes de Libras. A DAIN fica localizada no Centro de Vivência da UFS, Campus de 

São Cristóvão. 

Para que a inclusão seja satisfatória, é desenvolvida uma ação preliminar de 

atendimento às pessoas com deficiência, disposto no Art. 2º, em que consta que os discentes 

“deverão ser cadastrados na Divisão de Ações Inclusivas da PROEST e acompanhados pelo 

Programa de Ações Inclusivas da UFS” (SERGIPE, 2014e, p. 01). E esta mesma Divisão, 

segundo consta no artigo 3º e inciso V, disponibilizará o apoio especializado necessário para a 

pessoa com deficiência e o Intérprete de Língua Brasileira de Sinais para os discentes surdos. 

A Resolução nº 05 (SERGIPE, 2014e), em seu parágrafo único, prevê que a 

DAIN da PROEST será responsável pelos Intérpretes de Libras contratados/concursados na 

UFS. No entanto, para requerer o serviço do intérprete à DAIN, ficaram alguns critérios: 

solicitar os Intérpretes com no mínimo 15 dias de antecedência, e com a comprovação da 

participação de pessoas surdas; ao solicitar o profissional, o solicitante fica responsável por 

enviar o conteúdo que será apresentado (slides, textos, filmes, pauta da reunião etc.) com no 
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mínimo cinco dias de antecedência. E quando não corresponder a esses critérios, a solicitação 

poderá ser cancelada. 

Fato importantíssimo para o desenvolvimento da educação inclusiva da UFS é 

que, em 2014, a Coordenação de Concurso Vestibular da Universidade Federal de Sergipe 

(CCV/UFS) abriu inscrição para o Processo Seletivo do Curso de Letras – Libras17. Com a 

abertura desse curso, poderão ser formados profissionais para o ensino da Libras em Sergipe. 

Antes de o curso iniciar-se, houve alguns empecilhos em sua elaboração, 

Conforme nos diz Cruz (2016), o Departamento de Letras refutou a acolhida desse curso. 

Porém, com o reordenamento financeiro, acatou-o e o reestruturou. Assim conta Cruz (2016) 

que foi organizada uma comissão para planejamento do curso. 

Em 2013 foi instaurada a comissão com o objetivo de planejar o curso de 

licenciatura em Letras Libras na UFS. No primeiro momento foi 

desenvolvido o projeto pelo Departamento de Educação. Estiveram à frente 

as professoras Ma. Margarida Maria Teles, Ma. Larissa Silva Rebouças, Dra. 

Raquel e Dra. Rita de Cácia Santos Souza. (CRUZ, 2016, p.71). 

 

Para esse curso na UFS, os candidatos serão submetidos a duas provas de 

conhecimentos específicos: a primeira é leitura e compreensão de textos, a qual abrangerá 20 

questões objetivas de múltipla escolha em Língua Portuguesa e em Libras; a segunda é a 

redação, em que será apresentado um tema ao candidato para ele desenvolver um texto 

dissertativo-argumentativo. A proposta de redação será projetada em Libras, como também 

terá a presença de intérpretes nas provas de redação para assegurar maior acessibilidade aos 

candidatos surdos. No Anexo A consta a matriz curricular do curso de letras/Libras da UFS. 

No mesmo ano de 2014, em nível federal, a UFS lançou o Edital nº 08 (SERGIPE, 

2014), através da Comissão Organizadora do Concurso para Técnico-Administrativo, a fim de 

realizar um concurso público, visando ao provimento de vagas em vários cargos. Um deles foi 

o cargo de intérprete de Libras, para o qual foram ofertadas 12 vagas. No Anexo II do edital 

08 (SERGIPE, 2014) constam as seguintes atribuições do intérprete: 

Traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos bem idioma para o 

outro, bem como traduzir e interpretar palavras, conversações, narrativas, 

palestras, atividades didático-pedagógicas em um outro idioma, 

                                                 

17 Esse processo seletivo teve como regulamentação a Resolução nº 01/2014/CONEPE, a Lei nº 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, a Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 

2012 e, por último, o Edital do processo seletivo nº 04, de 28 de fevereiro. Toda essa regulamentação pauta sobre 

a importância que o curso tem para o desenvolvimento da educação inclusiva em Sergipe, tanto para a 

divulgação da Libras no Estado, como para a presença do intérprete.  
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reproduzindo Libras ou na modalidade oral da Língua Portuguesa o 

pensamento e intenção do emissor. Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão (SERGIPE, 2014, p.11). 

É perceptível o avanço da inclusão universitária nos últimos anos na UFS. Essa 

ampliação do número de discentes para cursarem a licenciatura de Letras Libras possibilita 

formar e elaborar conhecimentos voltados aos surdos. A tabela a seguir totaliza 

estatisticamente o total de discentes para 26 a exercerem a profissão de professores surdos da 

Libras aqui em Sergipe.  

 

Tabelas 3: Quantidade de alunos surdos matriculados no Letras Libras . 

UNIDADE/CURSO MODALIDADE TURNO ANO MATRICULADOS 

Letras – Libras Licenciatura Diurno 2014 14 

Letras – Libras Licenciatura Diurno 2015 05 

Letras – Libras Licenciatura Diurno 2016 05 

Letras – Libras Licenciatura Diurno 2017 02 

Fonte: Elaborados pelo pesquisador a partir dos dados cedidos pela DAIN. 

 

A tabela 4 a seguir apresenta as características dos discentes com deficiência 

auditiva na UFS, do ano de 2010 até o ano de 2013. No período apresentado nessa tabela, a 

quantidade de discentes surdos na Universidade eram 23 matriculados. Isso mostra que a 

participação efetiva da comunidade surda na UFS faz com que a presença do intérprete seja 

efetivada.  

 

Tabela 4: Quantidade de alunos com deficiência auditiva/Surdez 

ANO MATRICULADOS SEXO 

MASCULINO FEMININO 

2010 04 04 ---- 

2011 03 --- 03 

2012 17 03 14 

2013 08 05 03 

2016 02 --- 02 

2017 01 --- 01 

Fonte: Elaborados pelo pesquisador  a partir do trabalho do mestrado de Fernandes (2014) e cedidos pelo DAIN 

  

O quadro a seguir demonstra a construção das políticas internas, tanto para os 

discentes com outras deficiências, quanto para os discentes surdos. Essas ações estão em 

consonância com as Políticas Nacionais e com o desenvolvimento da legislação e implantação 

das Ações Afirmativas na UFS. 
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Quadro 2: Resoluções e Portarias da UFS Sobre o Processo de Inclusão para o surdo 

Datas RESOLUÇÕES E PORTARIAS  ASSUNTOS 

03/02/2005 Resolução nº 01/2005/CONSU Aprova alterações no Regimento Interno da Reitoria 

13/10/2008. Resolução nº 80/2008/CONEPE Institui o programa de ações afirmativas para 

garantia de acesso de grupos menos favorecidos à 

Universidade Federal de Sergipe 

22/06/2012 Resolução nº 58/2012/CONEPE Substitui a Resolução nº 80/2008/CONEPE, que 

institui o Programa de Ações Afirmativas e altera os 

artigos 7º e 16 da Resolução 24/2011/CONEPE, que 

regulamenta o Vestibular da Universidade Federal 

de Sergipe. 

26/04/2013 Portaria n° 1501 Institui Comissão de Políticas de Acessibilidade da 

UFS. 

28/03/2014 Resolução nº 05/2014/CONEPE Dispõe sobre os direitos acadêmicos de alunos da 

UFS com necessidades educacionais especiais.  

31/01/2014 Resolução nº 01/2014/CONEPE Regulamenta o Processo Seletivo, para o ingresso 

no curso de Graduação em Letras Libras – 

Licenciatura, e dá outras providências. 

Fonte: Elaborados pelo pesquisador a partir do site da UFS 

 

Em 2015, na UFS, houve a comemoração do Dia Nacional de Libras, organizado 

pela Coordenação de Letras Libras e Departamento de Letras Estrangeiras da UFS. A 

professora Cleide Emilia promoveu 12 horas de atividades voltadas à divulgação e ensino da 

Língua Brasileira de Sinais, evento denominado "Um dia de Libras no campus". Foram 60 

pessoas envolvidas, entre as quais estiveram os professores, alunos e os intérpretes. 

Ainda em 2015 houve o Plano Anual de Capacitação da UFS, com cursos 

presenciais, como o Alinhamento em Libras para Tradutores e Intérpretes (no período de 

24/03 a 18/06/2015); Língua Brasileira de Sinais – Nível Básico – Libras I; Língua Brasileira 

de Sinais – Nível Intermediário – Libras II (Período: de 04/08 a 24/09/2015), além do I 

Seminário de Educação Inclusiva. 

Em 2016, houve o “I Congresso Nacional de Libras no campus: homenageando a 

nossa língua brasileira”, nos dias 25 e 26 de abril. Esse evento teve como tema "Libras, língua 

materna da comunidade surda brasileira". O evento foi uma iniciativa do curso de Letras-

Libras da Universidade Federal de Sergipe. 

Esse congresso é uma das conquistas da inclusão na educação superior, uma vez 

que ainda existem ações a serem empreendidas, e isso pode ser uma função da comunidade. 

Para Ferreira (2007, p. 56 apud SOUZA e SEIXAS, 2011, p. 10): 

Muitos são os aspectos que devem ser levados em conta na concretização da 

inclusão no ensino superior. Embora as leis não bastem para oportunizar ao 
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universitário formar-se um profissional competente e apto a desempenhar 

suas funções na sociedade, elas são indispensáveis para nortear e respaldar 

as ações que devem ser empreendidas. 

 

Em 2017, realizou-se, outra vez, a proposta do Plano Anual de Capacitação, 

quando foi programado o curso de Língua Brasileira de Sinais I no período de 04/04 a 30/05 

de 2017, no horário das 14h às 16h30 (terça e quinta). O público-alvo foram os servidores 

docentes e técnico-administrativos, com carga horária de 40h. Será realizado também o curso 

Libras Básico, com a carga horária de 40h, previsto para o período de 21/08 a 25/09 

(SERGIPE, 2017). 

Ainda em 2017, houve uma palestra intitulada “TILSP Atores em Ação: Tradução 

e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais”, no dia 11 de agosto desse ano, realizada no 

auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe (ADUFS). Esse 

evento teve, além da participação da comunidade acadêmica, como palestrantes dois os 

Intérpretes atuantes da UFS. 

Para ilustrar melhor o evento sobre o Intérprete, a Figura 5 a seguir tem a 

programação do dia comemorativo da Lei 12.319/2010, que regulamenta a profissão do 

intérprete. Conclui-se que esse evento realizado na UFS, o primeiro sobre o intérprete a ser 

lançado nessa instituição, foi uma das conquistas da comunidade acadêmica surda e desse 

profissional. 

 

Figura 5: TILSP Atores em Ação Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de 

Sinais 

 
Fonte: Acesso no <https://www.facebook.com/kathiacilene> em 06/08/2017 

 



76 

 

Outro fato importante para a presença do intérprete na UFS foi o edital para 

contratação temporária de tradutores/intérpretes de Libras. Estão descritas no Edital 05/2017 – 

PROEST as atribuições desses intérpretes contratados, a carga horária será de até 30 horas 

semanais, o valor bruto total de R$ 12.268,88, o qual será pago em duas prestações com um 

prazo de 131 dias a partir de 30/10/2017, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, se 

necessário. Conforme esse edital, as atribuições do profissional são: 

- acompanhar os discentes surdos nas salas de aula e/ou outros lócus 

pedagógicos como o objetivo de traduzir simultaneamente a exposição dos 

professores e outros integrantes do mesmo espaço pedagógico, da Língua 

portuguesa para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

- realizar leituras da bibliografia básica do curso do estudante; 

- elaborar e providenciar materiais que facilitem o acesso aos conteúdos 

ministrados pelos docentes; 

- efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 

surdo-cegos, surdo-cegos e ouvintes por meio de LIBRAS, para a língua oral 

e vice-versa; 

- interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – Língua Portuguesa, as 

atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de 

ensino nos níveis fundamental, médio e superior, para viabilizar o acesso aos 

conteúdos curriculares; 

- atuar nos processos seletivos para cursos na instituição e nos concursos 

públicos; 

- atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das 

instituições de ensino e repartições públicas; e 

- prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos 

ou policiais (SERGIPE, 2017b, p. 02-03). 

 

O Departamento de Letras Libras (DELI) divulga o Edital nº 04/2017 para a 

abertura de inscrição do processo seletivo simplificado para intérpretes de Libras atuarem na 

Jornada dos 40 anos do Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste (GELNE). Foram 

ofertadas 24 vagas. 

Na UFS a integração dos surdos ocorreu a partir de 2010, porém sem a presença 

do Intérprete de Libras. O ano de 2011 foi o período de luta para a inserção desse profissional 

para que a educação dos surdos acadêmicos da UFS se concretize, por meio de contratação de 

terceirizados. No entanto, em 2014 houve o concurso publico para intérprete de Libras. E isso 

foi um marca primordial para a identidade do intérprete em ser funcionário público. E no que 

diz respeito à integração dos surdos na mencionada universidade, está em pleno 

desenvolvimento. 
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SEÇÃO 5 

                     O CAMINHAR: CRITÉRIOS, SUJEITOS E AÇÕES 

 

Nesta seção, apresenta-se o caminhar da pesquisa e os critérios de ação. 

Destacam-se a descrição dos procedimentos da abordagem e a natureza da pesquisa, os 

participantes, os bastidores para obtenção dos dados da pesquisa e as ações a serem 

empreendidas para analisar os dados coletados. 

 

5. 1 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Neste trabalho, a pesquisa é de natureza exploratória qualitativa. Toma-se como 

referencial para análise dos dados a Análise Crítica da Narrativa (ACN) proposta por Luiz 

Gonzaga Motta (2013), para analisar os dados coletados da pesquisa. O instrumento principal 

de coleta de dados será a narrativa escrita dos Intérpretes educacionais de Libras, que 

apresentarão os elementos sobre a prática cotidiana na Universidade Federal de Sergipe, 

Campus São Cristóvão-SE. Ou seja, o presente estudo é uma exploração qualitativa e propõe, 

antecipadamente, explorar os referenciais, fazendo um levantamento bibliográfico e 

documental sobre o fenômeno investigado.  

Para os estudos das narrativas contemporâneas, a proposta de análise feita por 

Motta (2013) é vinculada à área de comunicação, especificamente, para uma narrativa 

jornalística. Sendo assim, foram feitas algumas adaptações para a tabulação dos dados 

colhidos. Justifica-se esta escolha de análise, tendo em vista o embasamento que Motta (2013) 

apresenta, além de servir para quem se dedica aos estudos das narrativas contemporâneas, 

procedimentos prático-operacionais para a análise da narrativa. 

Essa análise proposta por Motta (2013) deu o suporte nesta pesquisa, pois esse 

autor mostra a importância de analisar e compreender as narrativas. Ele relata que “o homem 

narra. Narrar é uma experiência enraizada na existência humana. É uma prática humana 
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universal, trans-histórica, pancultural. Narrar é um metacódigo universal” (MOTTA, 2013, p. 

17). 

Motta (2013) procura, através de Paul Ricoeur (1994), fundamentar seu método 

de análise e enxergar a narrativa de forma fenomenológica com uso de técnica hermenêutica. 

Lançar um olhar ao texto é “compreender um fenômeno em estudo, na amplitude em que ele 

se mostra” [...] (LUCINE, 2016, p. 46). 

Para Bruyneet et al (1991, p. 79 apud LUCINE, 2016, p. 46) a fenomenologia: 

Preocupa-se com os fundamentos da significação, com o solo originário do 

sentido, com o não formulado que sustenta a formulação, com o implícito 

que prepara a explicitação. Ela quer destacar as condições de inteligibilidade 

do próprio objeto da investigação científica. 

 

Logo, para Motta, o enxergar fenomenológico da narrativa é realizado por meio 

“do ato de seguir um relato constitui a base das explicações posteriores: tudo o que uma 

estória traz de compreensão e de explicação precisa ser avaliado desde a perspectiva do relato 

(da narrativa) que sustenta o seu desenvolvimento” (2013, p. 47). 

A técnica hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da 

interpretação, que pode se referir tanto à arte da interpretação quanto à prática e treino de 

interpretação. 

Para Ricoeur (1994), a hermenêutica circular é proposta a partir da narrativa para 

se compreender por um movimento de ir e vir, entre pré-compreensão e compreensão do 

conteúdo. O ato narrativo é comparado ao agir humano e consiste na passagem do tempo 

pressupondo a ação, ao nível da experiência vivida em sua semântica, suas mediações 

simbólicas e a cunho temporal, para o tempo que é representado pela construção da narrativa. 

E para a hermenêutica, os costumes, cultura, identidade, ética e etnias são alguns dos aspectos 

fundamentais para se ter uma legítima interpretação. 

Retomando o processo da compreensão que Motta faz na análise da narrativa, o 

olhar fenomenológico com a hermenêutica em relação ao fenômeno estudado possibilita:  

Deixar que ele se mostrasse na sua complexidade, que na relação com a 

interpretação a ser realizada, completasse o círculo hermenêutico, em que 

compreensão-interpretação-nova compreensão foram os elementos que nos 

permitiram estabelecer as relações entre o que se mostrava, a teoria e a 

análise (LUCINE, 2016, p. 46). 
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Nesse sentido, a exploração visa oferecer informações sobre o fenômeno estudado 

e concentra-se em descobrir o fenômeno de forma científica. Para Gil (2010), o objetivo da 

exploração é “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito” (p. 27). Desta forma, o pesquisador terá mais familiaridade com o fenômeno a ser 

estudado. Ao finalizar a pesquisa, terá um conhecimento sobre o assunto, que é a construção 

da identidade profissional do Intérprete na UFS. 

Em plena exploração, esta pesquisa dependerá da forma como o pesquisador vai 

cultivar o caminhar. Segundo Gil (2010), a exploração feita pelo pesquisador firma-se em um 

fenômeno específico. Sendo assim, estudar o objeto de análise, que é o fenômeno da 

construção da Identidade profissional, no caso dos Intérpretes da UFS, aponta a natureza da 

pesquisa. 

A pesquisa exploratória do tipo qualitativa é mais usada para explorar os dados 

sobre o fenômeno, pois tem a descrição mediante seu contato direto e interativo com o 

participante da pesquisa e o objetivo de estudo. Gil (2009, p. 27) relata que os “procedimentos 

de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são costumeiramente 

aplicados”, principalmente em pesquisa qualitativa. 

Para Richardson (2012, p. 90), a pesquisa qualitativa “pode ser caracterizada 

como a tentativa de urna compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados”. No caso desta pesquisa, são os intérpretes participantes. 

Portanto, uma pesquisa necessita também de uma exploração bibliográfica, pois 

mesmo que sejam escassas as referências sobre o assunto pesquisado, nenhuma pesquisa 

começa totalmente sem nenhuma fundamentação teórica; e para isso houve dois momentos 

decisivos de escolha da referência. 

E para construir esta pesquisa foram realizadas algumas etapas, a saber: a primeira 

ação de pesquisa, momento importantíssimo, foi localizar em vários bancos de dados sobre 

palavras-chave, conforme foi comentado na introdução; a segunda ação foi delimitar a 

pesquisa, sendo alinhada a escolha de dissertações em pós-graduações em Educação com os 

conteúdos de atuação e formação do Intérprete de Libras no ensino superior. 

O critério de escolha bibliográfica centrar-se-á nas contribuições teóricas de 

vários autores, tendo os principais conceitos dos teóricos a serem explorados, a exemplo de: 

Perlin (2004, 2006), Lopes (2008), Santos (2006, 2010), Hall (2015) e Schein (1996), na 

construção da identidade profissional do Intérprete de Libras; Leite (2005), Santos Filho et al 
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(2013), Lacerda (2010), Quadros (2004, 2006), Anater e Passos (2010), Quadros et al (2009), 

Goes (2010), Melo (2013), dente outros, sobre o percurso histórico da inserção do Intérprete 

de Libras e a formação e Certificação do Interprete de Libras em Sergipe. O levantamento 

documental teve como base as principais legislações vigentes – o Decreto 5.626/2005, a Lei 

12.319/2010 e a Lei Nº 13.146/2015 – , os contratos de empresas terceirizadas e os editais do 

nível federal. Segundo Gil (2009, p.51), “a pesquisa documental assemelha-se muito à 

pesquisa bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza das fontes”.  

Gil (2009) coloca ainda que existe documento de primeira mão e de segunda mão. 

Assim, ressalta que alguns documentos de segunda mão já foram analisados, como as leis 

vigentes, ficando assim os documentos em primeira mão, que são os editais, tratando da 

carreira pública do funcionário e contratos de empresas que irão terceirizar o trabalho do 

Intérprete. 

Esta pesquisa exploratória com característica de estudo de caso, para Yin (2005), 

consiste em um estudo que consente ao investigador organizar informações que lhe 

comportem detectar um caso. E os principais elementos serão os Intérpretes Educacionais de 

Libras, que, pelo propósito da educação inclusiva, são inseridos na UFS para interpretar em 

sala de aula. 

 

5. 2 A NARRATIVA: DO QUE SE NARRA, O QUE SE TIRA? 

 

A narrativa é o instrumento principal a ser analisado neste trabalho. Assim, com a 

preocupação de responder às questões e objetivos da pesquisa, questiona-se: Por que estudar 

narrativas desses Intérpretes? Para responder a esse questionamento, veja a resposta de Motta 

(2013), segundo o qual, para estudar as narrativas, precisa: 

1) compreender quem somos, como construímos nossas autonarrações; 2) 

entender como representamos o mundo; 3) compreender por que às vezes 

tentamos representar fielmente o mundo e, em outras, imaginativamente; 4) 

entender como representamos o tempo, tornando-o um tempo humano; 5) 

verificar como as narrativas estabelecem consensos a partir de dissensos; 6) 

estudá-las, para melhor contá-las (MOTTA, 2013, p. 27). 

Conforme Romão (2016, p. 1235), “o narrador é aquele que deixa a vida emergir 

na tecitura que faz de sua narrativa, histórias de vidas, os bocadinhos que tecem e marcam a 



81 

 

feitura de si”. Nesta perspectiva, o Intérprete irá narrar, tecer sobre si, contando seu dilema e 

crença, aptidões, como quer que o identifique, pois narrar é um ato de comunicação. 

O estudo da narrativa escrita, como instrumento no campo da educação, 

possibilita “construir método poderoso de investigação” (DUTRA, 2002, p. 327). 

Principalmente nos campos de como se estrutura o fenômeno observado, pois revela 

dimensões que envolvem uma perspectiva existencial da pesquisa. Assim, a narrativa é 

“associada um caráter social explicativo de algo pessoal ou característico de uma época” 

(GALVÃO, 2005, p. 329). 

No cotidiano da UFS, o Intérprete não está sozinho. Ele sempre está interagindo 

com todos os envolvidos na educação inclusiva dos surdos, visto que ocorre a construção do 

eu intérprete com o outro, no cotidiano, pois para Galvão: 

A realidade cotidiana é percebida por cada um de nós de um modo muito 

particular, damos sentido às situações por meio do nosso universo de 

crenças, elaborado a partir das vivências, valores e papéis culturais inerentes 

ao grupo social a que pertencemos (GALVÃO, 2005, p. 328). 

A distinção efetuada por Dutra (2002) proporciona a reflexão da narrativa sobre 

outro olhar. Este autor aproxima-se de quem escreve (autor) ao afirmar que é na narrativa que 

o narrador conta sua experiência e é ouvido pelo outro ouvinte. O mesmo autor traz à tona que 

“a modalidade da narrativa mantém os valores e percepções presentes na experiência narrada, 

contidos na história do sujeito e transmitida naquele momento para o pesquisador” (DUTRA, 

2002, p. 373). 

Para Motta (2013, p. 198), na narrativa escrita “o texto é um conjunto de 

instruções que o leitor recria de modo ativo e criativo. O texto só se torna obra na interação 

dele e com o receptor [...]”. O texto é revelador. Revela a si, a existência de si, a vida 

cotidiana. Aliás, ao se narrar um texto, o narrador estabelecerá, através da enunciação, um elo 

entre leitor e o autor. O leitor decodifica a mensagem do texto lido, estabelecendo conexões já 

vivenciadas ou já experimentadas do conteúdo abordado na mensagem. 

Na perspectiva de instruções da realidade cotidiana para revelar a existência do si, 

Dutra diz que é através da linguagem que se pode “abordar ou encontrar a experiência, a 

existência, o ser-aí, o ser-com. A linguagem, trazendo o sentimento à tona, revela também a 

situação, ou o contexto situacional, já que todos estão relacionados entre si” (DUTRA, 2002, 

p. 373). 
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A linguagem é citada por Dutra (2002) uma forma de abordar a experiência. 

Também a linguagem é intrínseca ao pensamento, pois, segundo Motta (2013), a narrativa é 

vista da seguinte forma: 

O giro linguístico concedeu à linguagem um papel fundamental na 

experiência humana. A linguagem passou a ser considerada intrínseca ao 

próprio pensamento. Toda nossa atividade mental é palavra ou busca a 

palavra, diz o raciocínio. Pensamento e linguagem (ou conhecimento e 

expressão) passaram a ser considerados uma só coisa (MOTTA, 2013, p. 

63). 

 

Em suma, para a visão de Paul Ricoeur (1994), as narrativas são encadeamentos 

entre a atividade de narrar uma história e a atitude temporal da experiência humana. Ricoeur 

garante que o espaço é análogo ao tempo contado; ou seja, espaço construído é um arquivo da 

memória. O ponto de partida para essa afirmação encontra-se exatamente na questão: “O 

tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado de um modo narrativo, e a 

narrativa atinge seu pleno significado quando se torna uma condição da existência temporal” 

(RICOEUR, 1994, p. 85). 

A importância da narrativa está associada ao ato de narrar, em que se conta sua 

experiência vivida no cotidiano da Universidade proporciona através do tempo. Narrar a 

experiência deste tempo vivido. Da sua própria existência na universidade para construção da 

identidade. De acordo com Bicudo (2003, p. 57-58), o tempo “[...] vale-se do cálculo das 

horas, dos dias, dos créditos em relação ao qual dispõe das atividades de ensino e 

aprendizagem [...]”, e que a possibilidade do cotidiano na universidade “impera o tempo 

relógio”. Esta autora evidencia o tempo pedagógico ao afirmar: 

É com o tempo vivido que a proposta educacional deve se preocupar. Cada 

pessoa vive o tempo de modos específicos que revelam seus humores, seus 

processos cognitivos, sua capacidade de haver-se no trato com os outros, de 

enfrentar dificuldades. Revelam, também, o ímpeto vital que a impele a agir 

descortinando possibilidades de vir-a-ser (BICUDO, 2003, p.58). 

 

E para construir a experiência do tempo vivido ou mesmo a experiência vivida no 

cotidiano, Bicudo (2003) diz: 

O mundo do cotidiano é o primeiro que nos toca e no qual estamos já, É nele 

que firma o solo da experiência vivida, o da construção do conhecimento, 

também chamados de senso comum, para nos ir e vir, mantendo-nos vivos e 

em consonância com os outros, nos ambientes sociais pelos quais 

transitamos e nos quais atuamos (BICUDO, 2003, p. 21). 

 

Por essa perspectiva, esta pesquisa optou por narrativas contadas pelos intérpretes 

educacionais de Libras que atuam na UFS. Na narrativa, o tempo torna-se mais humano, e a 
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condição da existência humana eleva-se. A narrativa entra com o narrador no mundo e traz 

aquele que narra de volta para ele. É certo que o narrador contribui ao narrar, com seus cantos 

não cantados, seus gritos abafados, suas histórias silenciadas, muitas das quais caídas no 

esquecimento. 

 

5. 3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Antes de apresentar os critérios de escolha dos participantes narrativos, vale 

ressaltar o conceito sobre a nomenclatura Intérprete Educacional de Libras. Segundo Quadros 

(2004, p. 59): “O intérprete educacional é aquele que atua como profissional intérprete de 

língua de sinais na educação”. 

Convém esclarecer que ao longo do processo histórico da inclusão desse 

profissional, muitas nomenclaturas foram usadas para identificá-lo. Porém, no que diz 

respeito à sua atuação, o intérprete faz a intermediação linguística entre os ouvintes em geral e 

os alunos surdos. Dentre esses termos destaca-se ILS (Intérprete de Língua de Sinais), IE 

(Intérprete Educacional), TILS (Tradutor Intérprete de Libras) e, mais recentemente, TILSP 

(Tradutor Intérprete de Libras e Língua Portuguesa). Nas pesquisas de Albres (2015) pode-se 

identificar cerca de 16 nomenclaturas localizadas. 

A nomenclatura usada nesta pesquisa foi Intérprete Educacional de Libras. Em 

primeiro lugar, este profissional está inserido em sala de aula e auxilia, de certa forma, o 

ensino-aprendizagem do discente surdo. Em segundo, em virtude da complexidade de seu 

trabalho dentro da sala de aula, esse profissional tem muito a dizer sobre sua identidade 

profissional.  

Em relação ao profissional Intérprete Educacional de Libras a ser narrador, alguns 

critérios de escolha foram adotados, a exemplo de:  

• Intérpretes atuantes na UFS; 

• Intérpretes terceirizados na UFS; 

• Intérpretes concursados na UFS; 

• Intérpretes que não têm a formação do Curso Letras/Libras bacharelado. 
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Dou ênfase aos critérios de escolha desses intérpretes narradores da pesquisa, por 

causa da importância que eles têm para o contexto de educação inclusiva universitária. Para 

narrarem, eles necessitam ser atuantes, porque, ao vivenciarem a realidade da inclusão, 

poderão contribuir para este processo. Não apenas isso, mas também verificar a forma 

(terceirizados e concursados) de como eles estão sendo introduzidos na UFS, tendo os 

intérpretes terceirizados mais vivências do que os intérpretes concursados, também em 

detectar se houve contrapontos entre esses intérpretes (terceirizados e concursados). 

E o último critério seria não ter a formação do Letras/Libras. Esta formação é 

recente, e, de certo modo, Sergipe não tem esse curso. Então, os intérpretes, por força das 

legislações, estão sendo inseridos no Ensino Superior, pois sua trajetória de formação está 

alinhada à comunidade surda e assim eles vão aproveitando cursos de formações continuada 

ou cursando pós-graduação para os auxiliarem na prática de tradução e interpretação. 

 

5. 4 BASTIDORES DA OBTENÇÃO DE DADOS 

 

O propósito aqui é entender que, no dia a dia da UFS, o acarretamento de 

atividade ocorre de maneira intensa, resultando em rotinas e responsabilidades na vida pessoal 

e profissional dos participantes narradores da pesquisa. Para concretizar esta pesquisa, 

procurei entrar em contato com os participantes para convidá-los a narrar suas experiências 

profissionais na UFS. 

Assim, definida a organização da agenda, procedi ao encaminhamento do projeto 

ao Comitê de Ética da UFS, em 29 de dezembro de 2016. No campo de investigação, dirigi-

me ao Programa de Pós-graduação em Educação, do qual sou mestrando, solicitei a assinatura 

da folha de rosto, em 03 de janeiro de 2017. Posteriormente, em 04 de janeiro de 2017, dirigi-

me à reitoria e solicitei a assinatura do reitor. 

Ao receber o parecer do Comitê de Ética, entrei em contato com os participantes 

narradores da pesquisa para agendar nosso encontro, com o propósito de apresentar a pesquisa 

e solicitar-lhes a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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O processo de coleta de dados das narrativas escritas ocorreu a partir da 

participação efetiva com os Intérpretes, que descreveram, com base nas narrativas, a 

construção da identidade profissional no contexto da educação inclusiva. Por isso, no dia da 

entrega do questionário foi explanada toda a dinâmica da narrativa escrita. 

Para não tomar o tempo dos participantes, pedi que respondessem ao questionário, 

pois poderia, no ato da resposta das questões, dirimir algumas dúvidas. Para a segunda fase da 

pesquisa, entreguei em folha separada o esquema dos tópicos para que eles seguissem o 

roteiro; porém, ressalvo que a proposta dos tópicos não é inibir ou fragmentar a narração. O 

propósito do texto seria a liberdade de narração, contando a experiência profissional, na qual 

os participantes fossem livres para acrescentar informações que lhes conviessem. 

Na quarta-feira, dia 29 de março de 2017, no horário matutino, encontrei-me com 

o Interprete 1. Expliquei-lhe toda a metodologia da pesquisa e depois apliquei o questionário. 

Foi uma oportunidade de conversa gratificante, pois a simplicidade do intérprete foi algo que 

observei muito. Logo, apresentei os possíveis tópicos para que o Intérprete 1 produzisse a 

narrativa e agendei o novo encontro para o dia 19 de abril de 2017, em que recebi a narrativa 

escrita. 

Na quinta-feira, dia 30 de março de 2017, pela tarde, encontrei-me com o 

Interprete 2. Expliquei-lhe, no encontro, toda a metodologia da pesquisa e depois apliquei o 

questionário. Observei este intérprete e percebi que ele, no início, não estava presente, mas no 

decorrer da conversa ele foi interagindo. Em seguida, apresentei os possíveis tópicos para que 

o Intérprete 2 produzisse a narrativa, ocasião em que marquei o novo encontro para o dia 20 

de abril, a fim de recolher a narrativa. 

Na quarta-feira, dia 29 de março, pela tarde, encontrei-me com o Interprete 3. 

Expliquei-lhe toda a metodologia da pesquisa e depois apliquei o questionário. Tive uma boa 

conversa com esse intérprete, pois a experiência profissional dele é gratificante. Ao término 

da aplicação do questionário, apresentei os possíveis tópicos para que o Intérprete 3 

produzisse sua narrativa e marquei o novo encontro para o dia 19 de abril a fim de recolher o 

texto. 

Segunda-feira, 27 de março 2017, no horário matutino, encontrei-me com o 

Interprete 4. Expliquei-lhe todo o percurso da pesquisa, o aporte teórico e o objetivo. 

Convém ressaltar que esse intérprete ficou muito calado e quase nem interviu na minha fala. 

Na realidade, teve um comportamento de que sua profissão é importante e complexa. Em 
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seguida, entreguei o questionário para o intérprete respondê-lo. Ao término da aplicação do 

questionário, apresentei os possíveis tópicos a fim de que o Intérprete 4 escrevesse sua 

narrativa, quando marquei o novo encontro para o dia 24 de abril com o fito de recolher tal 

material. 

Sexta-feira, dia 31 de março de 2017, pela manhã, encontrei-me com o Intérprete 

5. No encontro, expliquei-lhe toda a metodologia da pesquisa e depois apliquei o questionário, 

como também fiz algumas observações sobre o comportamento. Ao término da resposta do 

questionário, apresentei os possíveis tópicos para que o Intérprete 5 produzisse a narrativa e 

marquei o novo encontro para o dia 21 de abril, no intuito de recolher seu texto. 

Segunda-feira, dia 03 de abril de 2017, pela manhã, encontrei-me com o 

Intérprete 6. Expus a ele toda a metodologia da pesquisa e depois apliquei o questionário. O 

encontro com esse intérprete foi proveitoso, pois ele questionava-me muito e sempre tinha 

algo a dizer sobre os elementos que identificam o intérprete. Ao término de sua resposta ao 

questionário, apresentei os possíveis tópicos para que ele escrevesse a narrativa, quando 

marcamos o novo encontro para o dia 24 de abril, no intuito de recolher seu relato escrito. 

Para o recebimento da narrativa escrita, marcarmos um prazo de 

aproximadamente 15 dias para recebimento do texto, entrei em contato com todos os 

narradores, marcando local e horário convenientes para não os incomodar.  

 

5. 5 O PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados configura-se na fase importante na ação da exploração 

científica. Neste sentido, antes de tecer como os dados foram analisados, ressalto a 

importância de conhecer o processo básico da análise da narrativa. Motta (2013) sugere um 

processo de análise da pragmática, pois neste tipo de análise da narrativa, o texto tem 

prescrições argumentativas que são utilizadas nos jogos de linguagem. Ele ressalta que “quem 

narra tem algum propósito ao narrar, nenhuma narrativa é ingênua” (MOTTA, 2013, p. 03). 

Motta (2013) divide a narrativa em três instâncias discursivas expressivas. Para 

ele, a apreciação das instâncias expressivas não deve ser analisada de forma separada. Os três 

planos devem ser examinados em simultaneidade. Na prática comunicativa, os indivíduos não 
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percebem a divisão das instâncias, porém, para efeito de tratamento de dados, Motta propõe, 

por efeito do método de análise, que eles devem ser analisados separadamente. 

Embora a análise tenha de ser feita separadamente, a compreensão da narrativa 

parte do plano da linguagem, passa pelo plano de conteúdo até chegar ao plano de mundo, de 

onde se torna possível apreender a “moral da história”. 

O plano de linguagem é o “plano de superfície do texto, através do qual o 

enunciado narrativo é construído pelo narrador (seja linguagem visual, sonora, verbal, gestual, 

multimodal etc.)” (MOTTA, 2013, p. 136). No que diz respeito à comunicação, esse plano 

tem uma importância fundamental para a análise, porque a retórica escrita é fartamente usada 

como estratégia para expressar efeito dramático de sentido. 

O plano de conteúdo “é o plano virtual da significação, em que uma realidade 

referente é invocada pelo texto narrativo através de sequências de ações cronológicas e 

casuais desempenhadas por personagens” (MOTTA, 2013, p. 137). No caso dos intérpretes, 

eles serão os únicos personagens a serem contados. O leitor, ao fazer uma leitura do texto, irá 

projetar em sua mente os recursos de linguagem adotados pelo narrador. 

O terceiro plano, o modelo de mundo, “é o plano da estrutura profunda, 

relativamente mais abstrato e evasivo, que evoca imaginários culturais” (MOTTA, 2013, p. 

136). É nesse plano que o narrador, ao contar os acontecimentos, expõe, através do narrar, 

alguns temas éticos importantes. 

Como método, a Análise Crítica da Narrativa (ACN) é proposta por Motta (2013), 

pois é o processo pelo qual se dá ordem, estrutura e significado aos dados. Tal processo será 

considerado de acordo com a figura 6 que segue: 

 
Figura 6: Instâncias expressivas da narrativa. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir da proposta de Motta (2013). 
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Retornando ao processo do método, existem três instâncias da ACN de Motta 

(2013). A primeira é o plano de conteúdo, pois é o plano em que se mostra a história e é 

identificado pelo recurso de linguagem. A segunda instancia discursiva é parte do plano de 

linguagem, em que há o efeito de sentido. Até chegar ao plano de modelo de mundo, torna-se 

possível apreender a “moral da história” através de motivos ou temas. Esta análise inicia-se na 

superfície do texto (apoia-se na construção da narrativa), passa pelo conteúdo (todo o sentido 

do texto) e aflora no mundo exterior (aflora o caráter moral do texto). 

 

5. 5. 1 Momento 1º: Busca do fenômeno estudado 

 

A leitura atenta em todas as narrativas escritas dos intérpretes deve ser realizada 

rigorosamente. Devem ser feitas leituras e releituras, pois assim o pesquisador terá mais 

familiaridade com o texto escrito. Sobre as leituras, Motta (2013, p. 140) sugere “ler e reler a 

história, ver e rever, ouvir e fazê-lo novamente, quantas vezes isso for possível, a fim de 

conhecer os encadeamentos básicos e os contornos da narrativa em análise”. 

Nesse momento importantíssimo de tratamento dos dados, principalmente de 

compreensão da narrativa escrita, o pesquisador foi percebendo, aos poucos, os fios que 

expressam os indicadores de intenção dos narradores. Toda a construção dos fios apresenta 

característica que os identifica no conteúdo da história narrada. 

Para a busca do fenômeno em estudo, o pesquisador, segundo Motta (2013), não 

deve entender a estrutura interna da história na narrativa, deve observar e compreender as 

estratégias de comunicação. Se por um lado existem intensões de quem narra, por outro as 

respostas deixadas na narrativa apresentam a construção da história. 

Assim, orientado por Mota (2013), o pesquisador fez um diário de memória, que é 

uma planilha estruturada para sistematizar as informações ou características que cada 

intérprete expõe em sua narrativa para descrever sua prática cotidiana. Nesse momento de 

tratamento dos dados, pude perceber características peculiares que cada intérprete expressou 

em sua narrativa. A seguir, a figura 7 ilustra o diário de memória. 
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Figura 7: Planilha estruturada do Diário de memória 

 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir da proposta de Motta (2013) 

 

Parte importante da sistematização dos dados colhidos deu-se quando, ao ler as 

narrativas dos intérpretes, fui criando categorias para identificar as características que eram 

peculiares e outras que eram diferentes.  

No processo contínuo das leituras, fui anotando os fatos percebidos nas 

observações realizadas na aplicação do questionário, através das interrupções dos 

participantes na minha fala que expressavam os seus cotidianos profissionais, e anotei as 

observações em sala de aula, entre os meses de junho e julho de 2017. 

Em relação à aplicação do questionário com questões abertas e fechadas, Gil 

(GIL, 2009, p. 122) argumenta que o questionário é uma  

[...] técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 

 

O questionário desta pesquisa abordará o perfil dos participantes, pois está 

dividido em tópicos, a exemplo de dados pessoais, Prolibras, formação acadêmica, formação 

com longa duração e vida profissional. Estes tópicos do questionário estão ligados de forma 

específica com os tópicos da narrativa escrita, pois o cruzamento dos dados dará rigor à 

análise desses. 

Em suma, a elaboração do questionário requer do pesquisador que conheça a 

realidade a ser pesquisada. O pesquisador conhece a realidade em que o Intérprete atuante na 

UFS constrói sua identidade profissional, e é recomendável que o tempo para as respostas seja 

o menor possível para que possa analisá-los. Para sintetização sobre a elaboração dos 

questionários, utilizei duas categorias de questões: abertas e fechadas. 
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A segunda proposta de observação foi a visita do pesquisador à sala de aula 

inclusiva. O pesquisador faz uma observação participante natural (GIL, 2009). Isso porque ele 

é um espectador e pertence à mesma comunidade.  E assim questiono: Por que observar? 

Segundo Gil (2009, p. 104), a observação: 

a) Facilita o rápido acesso a dados sobre situações habituais em que os 

membros das comunidades se encontram envolvidos. 

b) Possibilita o acesso a dados que a comunidade ou grupo considera de 

domínio privado. 

c) Possibilita captar as palavras de esclarecimento que acompanham o 

comportamento dos observados. 

 

Para compreender as narrativas, o pesquisador necessita observar o contexto em 

que o intérprete está inserido. Para Richardson (2012, p. 261), “o observador participante tem 

mais condições de compreender os hábitos, atitudes, interesses, relações pessoais e 

características da vida diária da comunidade do que o observador não participante”. 

Outro fator importante que deve ser ressaltado é que nas leituras pude observar o 

plano de linguagem. E é nesta etapa que o pesquisador detectou algumas formas de 

contradizer suas próprias falas, sendo um recurso utilizado para mostrar os fios que constroem 

a identidade profissional. 

O Quadro 5 a seguir mostra esse processo de categorização com os temas 

propostos através de tópicos das narrativas escritas. Inicialmente, foram apresentados oito 

tópicos de narrativas escritas para que os intérpretes narrassem seus cotidianos na UFS. Para 

essas narrativas, o pesquisador tinha um propósito. Todavia, ao perceber a narrativa como ela 

é, a direcionalidade da pesquisa foi se configurando e conduzindo-a. 

 

Quadro 3: Demonstrativo dos tópicos das narrativas a serem escritas 

TÓPICOS EPISÓDIOS 

1. O ser intérprete na educação inclusiva; 

2. A função no cotidiano; 

3. Os dilemas críticos no exercício da profissão; 

4. O grau de satisfação; 

5. As condições do trabalho; 

6. O trabalho na construção da prática; 

7.Os caminhos percorridos para a valorização 

profissional; 

8. A valorização no mundo do trabalho. 

1. Formação do ser Intérprete; 

2. Satisfação do trabalho; 

3. Função do intérprete; 

4. Os dilemas profissionais; 

5.Caminhos percorridos para a valorização 

profissional. 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir da proposta da narrativa escrita. 
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5. 5. 2 Momento 2º: Deixar surgirem os episódios 

 

Esse segundo momento, conforme ocorreu no processo de categorização 

apresentado no primeiro momento, será denominado de episódios. Para Motta (2013, p. 162), 

o episódio é considerado “uma unidade narrativa não necessariamente demarcada 

exteriormente, de extensão viável, na qual se narra uma ação relativamente autônoma em 

relação à totalidade narrativa, por um fator qualquer de redundância”. 

Os episódios foram demarcados a partir dos tópicos da narrativa escrita já 

comentada, em que possivelmente a história contada vem construindo cenários e que 

personagens são apresentados. 

No contexto da narrativa escrita, segundo Motta (2013, p. 160), “a identificação 

temática e a nomeação de novos episódios podem revelar estratégias semânticas do narrador”, 

parte importante para se compreender o fenômeno estudado nesta pesquisa. 

Os episódios irão mostrar como o narrador tece, de maneira premeditada, sua 

construção lógica de como deve ser reconhecido e posteriormente identificado. Ao observar 

atentamente as conclusões significativas apresentadas nos episódios, o pesquisador detecta 

que o narrador, ao apresentar sua intenção e ao escrever a narrativa, põe no texto a 

complexidade da realidade vivida no seu cotidiano na Universidade Federal de Sergipe. 

 

5. 5. 3 Momento 3º: Análise das estratégias argumentativas 

 

Para Mota (2013), toda narrativa é um permanente jogo entre os efeitos de 

sentidos produzidos pela linguagem escrita realizada pelo narrador. O uso desses efeitos 

narrados, ao serem lidos, permite perceber os fatos que o mundo físico traz à realidade vivida. 

Nisso ocorre um permanente jogo entre as intenções do narrador e as interpretações do 

receptor. 

A partir dessa consideração, identifico as sutilezas das narrações dos intérpretes, 

pois estes serão discretos ao descreverem os acontecimentos ocorridos durante sua prática 

cotidiana. Para Motta (2013, p. 197), o narrador “nega até o limite a narração. Finge que não 

narra, apaga a sua presença. Faz os fatos surgirem no horizonte (in media res) como se 

estivessem falando por si próprios”. 
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5. 5. 4 Momento 4º: Permitir aflorar o modelo de mundo 

 

Sendo a parte final da análise, que é a emersão do plano de modelo de mundo, as 

estratégias que os intérpretes utilizam para expor o que sobrevém na sua prática cotidiana 

trazem a construção da identidade profissional. 

Os episódios já identificados representam sempre o projeto humano e foram 

reconhecidos como episódios de identificação, sendo esta construída ou desconstruída. O ser 

humano cria representações e apresentações do mundo. Conforme Motta (2013, p. 33), em 

suas narrações “predomina cada vez mais a ideia de que o mundo do qual o homem vive é um 

mundo de segunda mão construído pelos pensamentos, no pensamento, e que a consciência é 

intencional”. 

É nesse momento em que se encontra toda a intenção do Intérprete narrador da 

pesquisa.  Para Motta (2013), nada é contado sem o fundo de ética e moral. O intérprete, ao 

narrar a experiência vivida, tem um fundo de ética e moral que traz em cena. 

Os intérpretes, ao narrarem o cotidiano na UFS, também estão na base de sua 

argumentação, cujo propósito é colaborar com a educação inclusiva, pois, narrando história, 

eles vão criando a representação e apresentação do cenário inclusivo da UFS. Portanto, a 

atividade narrativa é um ato humano e um fator social.   
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SEÇÃO 6 

CENÁRIOS NARRADOS: A IDENTIDADE QUE EMERGE NOS EPISÓDIOS DO 

INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS 

 

Nesta seção, apresento a análise dos dados empíricos da pesquisa que foi realizada 

com os Intérpretes Educacionais de Libras da Universidade Federal de Sergipe, no campus de 

São Cristóvão, desenvolvendo uma comparação com os referenciais teóricos pertinentes ao 

fenômeno pesquisado, a fim de que a nossa compreensão acerca do objeto da investigação 

seja bem sucedida. No processo de análise dos dados coletados, visamos descrever, a partir 

das narrativas, a construção da identidade profissional do Interprete Educacional de Libras, no 

contexto da Universidade Federal de Sergipe. 

 

6. 1. EPISÓDIO 1º – FORMAÇÃO DO SER INTÉRPRETE 

 

A educação é um direito de todos e é assegurada na lei. Assim, o Intérprete, como 

um ser integrante e importante para este processo de colaboração para a educação dos 

discentes surdos, no contexto da universidade, vem procurando o lugar de destaque em que 

seja identificado. E é neste processo de educação que o significado do ser Intérprete 

Educacional de Libras é manifestado. 

Deve preocupar-se com a construção desse profissional, pois ele é primordial para 

o reconhecimento de si e dos outros e principalmente para a colaboração com a inclusão na 

educação. Conforme Marques e Oliveira (2009, p. 394), “falar sobre os Intérpretes de Língua 

de Sinais é algo tão enigmático como tentar compreender a constituição do ser”. 

Antes de conhecer o significado do ser intérprete, trago a importância da formação 

dos intérpretes atuantes na UFS e narradores desta pesquisa. Esses profissionais aparecem nos 

espaços educacionais da UFS a partir de processo seletivo (terceirizado ou concursado). No 

decorrer desse processo, os intérpretes narradores desta pesquisa têm certificações, a saber: 

conclusão do Ensino Médio, graduação em alguma área, pós-graduação e Prolibras. Para os 
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três concursados, somente o Intérprete 1 tem já Pós-graduação, porém eles têm os 

certificados requeridos pela IES. 

No que tange aos intérpretes narradores terceirizados, estes não têm o certificado 

do Exame do Prolibras, mas a empresa terceirizada, que realizou a contratação dos serviços 

desses Intérpretes, alega que pediu aos contratados. Apesar de os intérpretes contratados não 

terem o Exame do Prolibras, têm mais tempo de experiência na UFS e têm pós-graduação. 

Além disso, ligar a formação ou construção do ser Intérprete na inclusão do 

ensino superior necessita da representação, pois o ser, no dicionário, denota uma palavra que 

“1. liga o predicativo ao sujeito, atribuindo, ger., ao sujeito o estado, a condição, a natureza, 

ou a(s) característica(s), ou a(s) qualidade(s) expressa pelo(s) nome(s) que segue(m) o verbo. 

2. atribui ao sujeito a formação, ou a profissão, ou o cargo que ele exerce ou tenha ” 

(FERREIRA, 2001, p. 671).. 

Intérprete 1. “ser intérprete é a responsabilidade que assumo em 

entrar na sala de aula para mediar conhecimentos e informações entre 

professor e alunos aqui dentro da Universidade”. (Grifo Meu) 

Intérprete 3. Ser intérprete educacional de Libras na Universidade 

Federal de Sergipe no contexto da educação inclusiva significa, além 

de tudo, participar do processo de inclusão social dos surdos e 

acompanhar marcos históricos da comunidade surda sergipana. 

(Grifo Meu) 

 

Na narrativa dos dois intérpretes fica clara a posição de ser intérprete, pois 

assumem uma responsabilidade diante do processo de desenvolvimento da inclusão. Para 

conhecer o significado de “ser” é necessário saber o significado de quem é o Intérprete. 

Segundo Constâncio (2009, p.32), “o intérprete educacional é aquele que atua 

especificamente como intérprete de língua de sinais na educação”. É ele que está em sala de 

aula, às vezes, ao lado do professor e na frente, preferencialmente, do discente surdo. 

Na narrativa do Intérprete 1, este utilizou o recurso de linguagem “figura de 

linguagem” para relatar que este profissional necessita ter uma responsabilidade, que é 

colaborar com o ensino-aprendizado dos alunos surdos. “O intérprete de Libras facilita a 

inclusão, possibilitando que os alunos surdos participem ativamente da aula, assimilando e 

pondo em prática o conteúdo ministrado” (NASCIMENTO, 2013, p. 289). É onde ele opera 

todo o seu ser intérprete, construindo a partir do seu trabalho a colaboração com a educação 

inclusiva. 
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Com o mesmo objetivo do intérprete 3, a universidade desempenhar um grande 

papel de importância social. O profissional intérprete 3 desempenha um papel social. Aliás, a 

presença dele é uma conquista histórica da comunidade surda sergipana, que luta pelo direito 

à educação. 

Outro fator apresentado pelo intérprete 3 é que este utilizou o recurso de 

linguagem “histórico” para narrar a participação e acompanhamento que o intérprete tem com 

a comunidade surda. Ao participar da comunidade surda, ele compartilha os mesmos ideais. 

Acompanhar a comunidade é ir junto, pois, além de cooperar com a luta pela difusão da 

Libras, no caso fortalecer o bilinguismo para os surdos, também se constrói como 

profissional. 

Na sala de aula da Universidade existe o professor da disciplina do curso de 

graduação, os alunos em geral, os alunos surdos e o profissional intérprete, cujo objetivo é 

garantir a comunicação entre todos os envolvidos em sala. 

Hall (2015) acredita que existia um caráter de mudança na modernidade. Seu 

argumento é que as sociedades modernas são, por definição, “sociedades de mudança 

constante, rápida e permanente”, as quais, por sua vez, são caracterizadas pela diferença; isto 

é, “elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 

variedade de diferentes ‘posições de sujeitos’ – isto é, identidades – para os indivíduos” 

(HALL, 2015, p. 14). 

Com relação à inclusão dos alunos surdos, a UFS deve ter a seguinte imagem: 

Uma instituição educacional com orientação inclusiva é aquela que se 

preocupa com a modificação da estrutura, do funcionamento e da resposta 

educativa que se deve dar a todas as diferenças individuais, inclusive às 

associadas a alguma deficiência em qualquer instituição de ensino, e em 

todos os níveis de ensino (OLIVEIRA, 2012, p. 95). 

 

Segundo Constâncio (2010, p. 32): 

A demanda do profissional intérprete de Libras está relacionada à crescente 

inserção do surdo nas universidades devido à atual política de inclusão, do 

reconhecimento da Libras, a pressão do povo surdo exigindo seus direitos 

quanto a uma educação que respeite as suas especificidades. 

 

Consoante Martins (2009, p. 14), “o ingresso do aluno surdo, usuário da Libras, 

na educação superior provocou a contratação do Intérprete”. E esta provação fez que com que 

os intérpretes tivessem a empregabilidade como forma de serem identificados. Porém, esse 
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trabalho do intérprete não se limita apenas à contratação para colaborar na educação inclusiva. 

Quanto a isso, os Intérpretes 1 e 4 dizem:   

Intérprete 1. “Assim, ser Intérprete Educacional é estar inserido no 

processo de ensino-aprendizagem para garantir ao surdo, 

primeiramente, a interação da comunicação, favorecendo o progresso 

acadêmico e a inserção na comunidade universitária”. (Grifo Meu) 

Intérprete 4. “Ser intérprete na universidade é importante, pois 

facilita a comunicação entre o surdo e professor e os outros, fazendo 

um contexto inclusivo”. (Grifo Meu) 

 

Os Intérpretes 1 e 4 utilizaram-se do recurso de linguagem “figura de 

linguagem”, pois na narração eles acreditam no impacto dos seus trabalhos. Autores como 

Constâncio (2010) e Gurgel (2010) também corroboram as afirmações desses intérpretes. 

Segundo Constâncio (2010, p. 32), “o intérprete de Língua de Sinais é a pessoa que interpreta 

de uma dada língua oral para a língua de sinais ou vice-versa”. 

Gurgel (2010, p. 72), por sua vez,  diz que: “o trabalho do TILS carrega em si 

muita responsabilidade em relação à inserção acadêmica adequada do estudante surdo. Sua 

responsabilidade não se restringe a conhecer bem a Libras, os aspectos da cultura e a 

comunidade surda”. 

Nesse sentido, Hall chama atenção para o fato de que ao se falar uma língua não 

"significa apenas expressar nossos pensamentos mais interiores e originais; significa também 

ativar a imensa gama de significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos 

sistemas culturais" (HALL, 2015, p.259). 

Conforme Oliveira (2012, p. 99), “ser intérprete educacional vai além do ato 

interpretativo entre línguas”. Neste mesmo sentido, os autores Marques e Oliveira (2009, p. 

396) afirmam que “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”. 

 

Intérprete 2. “Ser intérprete na UFS ainda é complicado pelo fato de 

nem todos saberem qual o nosso papel”. 

 

O intérprete 2, através do uso do recurso da linguagem “explicação”, narra que 

ser intérprete está ligado ao papel que colabora com a educação inclusiva. E não diz respeito 
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ao significado do seu trabalho de interpretação, como também está centrado no fato de “nem 

todos saberem” sobre seu papel. Todos quem? Os surdos? Os alunos em geral? 

Corroborando o exposto por esse intérprete, Valentini e Bisol (2012) discorrem 

sobre a presença do intérprete em sala de aula, uma vez que esta presença no início das aulas 

era atrativo, pois os alunos adoravam ver o profissional sinalizar. Neste contexto, cabe ao 

professor apresentá-lo à turma e relatar o que o intérprete está fazendo na sala. Os autores 

Valentini e Bisol (2012) afirmam: 

Se o intérprete acaba sendo o único interlocutor do aluno surdo incluído em 

uma sala regular, isso ocorre por uma dificuldade do professor e dos colegas 

de promover as bases para que uma relação significativa possa se construir. 

Não é tarefa de o intérprete promover a inclusão. O intérprete irá colaborar 

através do seu papel de mediador, mas será tarefa do professor promover 

espaço de interação efetiva e do bem-estar (ou de “estar bem” em grupo). A 

postura do professor é determinante para que a inclusão se torne realidade. 

(VALENTINI e BISOL 2012, p. 26). 

 

Retornando à narrativa escrita do intérprete 2, percebe-se que valores vão se 

perdendo durante a experiência. Ele reconhece quem ele é e a importância do ser intérprete na 

construção da educação inclusiva, mas não concorda com o desconhecimento do outro sobre 

sua identidade. 

Na realidade, o intérprete está em busca do lugar; também deve ter o 

conhecimento geral da organização da universidade em que trabalha. Conforme Gurgel (2010, 

p. 86): 

Para exercer sua tarefa como intérprete, não depende apenas do domínio das 

duas línguas, mas, pelo lugar que ocupa, precisa conhecer bem as regras de 

funcionamento do ES, conhecer a dinâmica das disciplinas, os modos 

próprios de configuração deste nível de ensino, entre outros. 

 

Intérprete 3 “A falta de reconhecer os seus defeitos, seus erros na 

área da interpretação. Isso é algo que já fez muitos intérpretes 

desistirem de ser intérprete, e não voltarem a serem intérpretes. 

(Grifo Meu) 

Intérprete 6 “Portanto ‘Ser intérprete’ é acima de tudo uma 

ferramenta (humana) necessária para contribuir neste processo 

inclusivo, sem exclusão”. (Grifo Meu) 

 

Na narrativa do intérprete 3, percebe-se que na trajetória profissional esse 

episódio aconteceu com alguns intérpretes e ele o presenciou. Este intérprete narrador da 
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pesquisa, através do recurso de linguagem “explicativa”, propõe o que fazer. Ser intérprete é 

escolher ser este profissional. 

Indaga-se: tratar de um processo de inclusão narrado? Isso é o que demostra a 

configuração da intenção do intérprete. Por acaso a educação inclusiva que faz parte do ser 

intérprete? Qual o lugar que deseja para atingir o verdadeiro ser intérprete? São 

questionamentos que me assombram. Neste caso, o artigo 6º da Lei 12.319/2010 prevê as 

atribuições que os Intérpretes devem desenvolver para estarem presentes na complexa 

educação.  

Outro fator importante a ser ressaltado é a implantação da disciplina Libras na 

matriz curricular da UFS, no DED, em 2008 (FERNANDES e SOUZA, 2012a). E isso torna 

notório que a cultura acadêmica entra em colapso, uma vez que a inclusão dos discentes 

surdos iniciou-se em 2011. Assim Hall comenta: 

Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens sociais 

'lá fora' e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 

'necessidades' objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como 

resultado de mudanças estruturais e institucionais (HALL, 2015, p.11). 

 

Contudo, esse narrador sabe da tarefa que deve desempenhar e reconhece o local em 

que trabalha na UFS. É um local em que os discentes surdos se formam para estar aptos ao 

mercado de trabalho. Esta dinâmica da academia o intérprete deve conhecer para contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, exercer a profissão com responsabilidade e capacidade é 

importante. Analisar-se e decidir estar na profissão é primordial para ser intérprete. Pois, 

segundo Marques e Oliveira (2009, p. 405), “o ser intérprete é um conceito que precisa neste 

atual momento da história ser discutido. Esta discussão e divulgação oportunizarão uma nova 

visibilidade e consequente necessidade de se criar a funçaõ profissional tão exigida pela 

categoria”.                         

Na narrativa do intérprete 6, este enfatiza o uso do recurso de linguagem 

“comparativo”. E na narrativa dele apresenta dois vieses, a saber: a ferramenta, humana; 

inclusão, sem exclusão. Para este intérprete narrador, no cenário inclusivo o intérprete passa a 

ser fragmentado. A identidade, a partir da narrativa, não é formada em uma única 

significação, mas de várias significações, algumas vezes até contraditórias ou não resolvidas. 

Uma dessas significações é ser uma ferramenta que, além de incluir os surdos em sala de aula, 

também elucida a importância de não exclusão. 
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Hall (2015) coloca que esse sujeito pós-moderno vive identidades distintas em 

diferentes momentos. O intérprete 6, em sua narração, apresenta a ideia de que existe um 

processo inclusivo, pois o mundo em que ele está apresentado modifica-se, os sistemas de 

significação e representação cultural da inclusão se multiplicam, faz com que o profissional 

assuma as possíveis identidades, principalmente em ser uma ferramenta para inclusão, pois 

sem ele os surdos estariam excluídos. 

O intérprete é uma ferramenta cujo propósito é contribuir com a educação 

inclusiva. E ainda afirmou que a presença dessa ferramenta resultará na inclusão sem 

exclusão. Neste caso, para este intérprete, a inclusão e a exclusão se unem sem diferença de 

contexto. 

O processo de exclusão anela-se ao da inclusão pelo caráter de dimensão 

(desigualdade, inadaptação, injustiça social e exploração social) e a não-

necessidade de precisão de conceitos entre um e outro, pois tais fatores 

apresentados nos remetem a identificar um e propor o outro. Seus reflexos 

permitem a sociedade nos remeter à visualização de um grande movimento 

social. (SANTOS, 2008, p. 17-18). 

 

É importante insistir que os intérpretes educacionais, narradores desse episódio, 

conhecem o ser intérprete, e constroem-se a partir da responsabilidade de interpretação e 

mediação para a comunicação entre todos os envolvidos. Para eles, existe no processo de 

inclusão o cumprir da política de inclusão, e isto constitui uma responsabilidade social. 

 

6. 2. EPISÓDIO 2º – IDENTIFICAÇÃO COM O TRABALHO 

 

A identificação está no gosto do trabalho. Para tal, cinco Intérpretes estão 

gostando do trabalho e um não. No entanto, o Intérprete 6 narra que para o gosto do trabalho, 

há “alguns pontos relevantes inerentes à profissão”. Que pontos são esses? Logo, a profissão é 

“um tipo especial de ocupação que requer um domínio de conhecimento especializado obtido 

ao longo de um processo formal de aprendizado” (LOPES, 2008, p. 25). Sobre isso, o que lhe 

falta? 

Quando se gosta de algo é porque, por alguma forma, o indivíduo está satisfeito 

com esse algo. Para Ferreira (2001, p. 662), satisfação é “1. o ato ou efeito de satisfazer (se), 

2. prazer, alegria, 3. justificação, desculpa”. 
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É notório entender que a satisfação da presença dos surdos no ensino superior 

deve ser de todos os envolvidos. Os professores devem conhecer e acolher os alunos surdos 

na sala de aula. No entanto, isso não acontece. Durante as oficinas inclusivas ministradas pela 

Pró-Reitoria de Graduação e pelo Nupieped, muitos professores justificaram a não 

participação da seguinte forma: “não vou participar de alguma coisa da qual sou contra; ou 

“esse povo só vem diminuir o nível de ensino da universidade que já é baixo porque muitos 

alunos chegam da escola pública sem base. Não sabem escrever” (SOUZA e SANTOS, 2012, 

p. 466). E não param com a insatisfação e ainda dizem: “um aluno cego, surdo não pode 

aprender conteúdo x” (SOUZA e SANTOS, 2012, p. 466). 

Observa-se que a exclusão é um fator que permeia a sociedade durante muito 

tempo e serviu para a construção da identidade cultural dessa sociedade. No entanto, 

presencia-se atualmente uma época de transformação, devido à perspectiva de uma sociedade 

mais justa, igualitária e democrática (SANTOS, 2008). E está na educação inclusiva a busca 

de minimizar todo e qualquer tipo de exclusão nos ambientes educacionais, fazendo com que 

eleve a participação de seus integrantes individual e coletivamente (SANTOS e PAULINO, 

2008). 

 

Intérprete 1. “Experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo muito 

gratificante. Tanto no quesito de satisfação profissional, de 

realização, quanto no crescimento e aprendizagem”. (Grifo Meu) 

Intérprete 1. “Sempre com simplicidade, me imponho aos 

obstáculos e vicissitudes. Com autoestima continuo, crescendo e 

buscando a satisfação profissional”. (Grifo Meu) 

 

Na narrativa do intérprete 1, ele usou do recurso de linguagem “figura de 

linguagem” para expressar a experiência vivida, cujo finalidade é apresentar um pensamento. 

Se o primeiro pensamento denomina “desafiadora”, necessita de capacidade para o preparo do 

seu trabalho; por outro lado, é “gratificante”, pois venceu os desafios e colaborou com a 

educação inclusiva. 

E mesmo assim esse intérprete conduz seu foco na autoestima para continuar 

fazendo o seu trabalho e colaborando com a inclusão na universidade. Deste modo, não se 

conforma em estar satisfeito, mas em que a satisfação está sendo moldada. O intérprete exerce 

a relação com poder consigo mesmo. E nesses trechos da narrativa do intérprete 1 aparecem 

os indícios das identidades que ele sempre assume durante sua experiência. 
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Vale ressaltar que desafios e obstáculos existem para os intérpretes, pois 

“percebe-se que há diferentes maneiras de tentar solucionar as dificuldades no ato da 

interpretação, pois estas dificuldades são vivenciadas por tratarem-se do uso da interpretação 

simultânea” (CONSTÂNCIO, 2009, p.74). E isso é algo que o identifica, procurando resolver 

e somar da melhor maneira possível as dificuldades e, assim, terá a satisfação profissional, 

que será desenvolvida pelo crescimento e aprendizagem. 

Com relação aos desafios, principalmente o de formação para a Inclusão de alunos 

surdos universitários, segundo os autores Santos Filho, Oliveira e Souza (2013, p. 302), o 

Intérprete: 

Além do domínio das línguas envolvidas na ação de tradução/interpretação, 

[...] necessita ter qualificação adequada para atuar como tal. Isso denota ter 

domínio dos métodos, dos padrões, das estratégias e técnicas de 

tradução/interpretação. Ele também deve ter formação particular na área de 

sua atuação ou ser um pesquisador para aperfeiçoar a interpretação. 

 

Para Hall (2015), a identidade que não é associada à volta de um "eu" coerente 

surge num discurso que se constitui em simulacro histórico, pois o mundo está em 

transformação, e os sistemas de definição e aspecto cultural aumentam, levam o sujeito a 

confrontar-se com uma diversidade instável e visualidade de identidades possíveis, "(...) com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao mesmo temporariamente" (HALL, 2015, 

p.12). 

Intérprete 2. “Quanto ao grau de satisfação, devo dizer que fico 

dividido. Às vezes interpreto em matérias que estão muito acima da 

minha competência e isso, às vezes, gera uma frustração e também 

uma insatisfação e conflito interno. Outro ponto que me faz ver a 

profissão como sendo um tanto injusta é o que chamamos de efeito o 

goleiro. Se o goleiro pegar um pênalti é ovacionado e quase deificado 

como herói, mas ao tomar o primeiro frango, vai do sucesso à lama”. 

(Grifo Meu) 

 

O Intérprete 2 relata uma experiência vivida comparando-a a algo que acontece 

em sala de aula. Trata-se de um recurso da linguagem “comparativo” utilizado por esse 

narrador.  Nesta comparação, o intérprete deixou claro o conhecimento que tem sobre a 

relação de poder.  O goleiro recebe um salário para jogar; ele faz parte de um time de futebol 

e necessita colaborar para a vitória nessa disputa. E assim, o goleiro desempenha o seu papel. 

Contudo, quando se trata do ensino-aprendizagem, a responsabilidade é de todos, 

do professor, que desconhece a cultura e identidade surda; e do aluno surdo, que já chega à 
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sala de aula sem a noção da escrita da Língua Portuguesa. A esta situação em que não se 

detecta a responsabilidade nem do professor e nem do aluno, fica somente a responsabilidade 

do ensino-aprendizagem para o intérprete. 

É nessa situação enfrentada pelo intérprete 2 que a crise da identidade entra em 

cena. Para Schein (1996), a identidade é vista como a “inclinação criatividade 

empreendedora” que este profissional deixou a desejar. É com a carreira interna que o 

Intérprete deve se preocupar, pois é a imagem que tem a respeito do próprio trabalho. Ele tem 

a responsabilidade diante do ensino-aprendizagem, mas essa responsabilidade não é somente 

dele. 

Nessa perspectiva, segundo Gurgel (2010, p. 73) o intérprete: 

[...] precisa se preocupar com as dificuldades e dúvidas dos alunos para 

então se dirigir ao professor e favorecer o diálogo entre professor e aluno 

surdo; estabelecer uma posição adequada em sala de aula diante dos alunos 

surdos, dos alunos ouvintes e do professor; participar e planejar as atividades 

que serão desenvolvidas em sala de aula juntamente com o professor; enfim, 

deve tornar-se um educador para a aprendizagem do aluno surdo. 

 

Por outro ângulo, o intérprete 2 deve “se apresentar como um mediador 

necessário para o entendimento na comunicação, entre surdos e ouvintes, rompendo a 

fronteira da comunicação, atuando na transmissão de ideias e valores, participando da cultura 

surda” (CONSTÂNCIO, 2010, p. 62). 

 

Intérprete 3. “A satisfação com relação à profissão? Isso é bem 

relativo. Essa questão da satisfação! Em que sentido? Financeiro? É 

realização profissional no sentido assim de que era aquilo que eu 

esperava de ser intérprete? Então, assim, eu pessoalmente: eu estou 

muito satisfeito, porque eu também convivo com a comunidade 

surda”.  

Intérprete 3. “Inclusive, esse é o meu comentário, não pretendo 

continuar intérprete pelo resto da minha vida. Eu prefiro passar para 

área de docência, me tornar um professor do que ser intérprete, 

porque se a gente fizer uma somatória das coisas que acontece com o 

intérprete: da falta de reconhecimento, tanto de docentes como o da 

UFS em si, da comunidade surda. É algo que desestimula sem contar a 

questão financeira que o intérprete não recebe um bom salário. O 

salário que lhe dê condições de pagar um curso para esta se 

reciclando. Ah! Também a Universidade não fornece para agente essa 

questão de capacitação”. (Grifo Meu) 
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Para desenhar os contornos da satisfação, o intérprete 3, no uso do recurso de 

linguagem “questionamento”, refere-se ao estilo de vida (SCHEIN, 1996), pois consegue 

conciliar sua vida pessoal com a profissional. Esse Intérprete insere-se na comunidade surda 

para, a cada momento, ser identificado pelos surdos. Além do conviver com a comunidade, 

também conhece a cultura surda. 

Em relação a esse intérprete na comunidade surda, Perlin (2006, p. 138) relata que 

“a cultura surda traz em si elementos importantes que a identificam, a constituem e a colocam 

no rol das diferentes culturas que perfazem o panorama das posições da modernidade tardia”. 

Continuando, Perlin (2006, p. 138) diz “que a articulação com a cultura surda se 

constitui em algo específico. Ao mesmo tempo em que identifica o ILS, ela não é a cultura do 

ILS, portanto empurra em diferentes direções, diferentes identidades”. Assim, o Intérprete que 

já participa da comunidade do ouvinte, visto por Perlin como o outro, frequenta a comunidade 

para a prática do uso da Libras, como também para conhecer mais a cultura e identidade 

surda. 

Logo após ter confirmado a satisfação em ser intérprete no primeiro trecho da 

narrativa, o Intérprete 3 usou o recurso de linguagem “transformação” para abordar sua 

insatisfação. Nesse contexto, o intérprete tem sua identidade.  

Em relação à remuneração e aos benefícios, as pessoas que se guiam por esta 

âncora administrativa geral avaliam a si mesmas pelos níveis de rendimentos 

e esperam ser mais bem remuneradas. A remuneração, então, passa a ser um 

forte fator motivador (LOPES, 2008, p. 45). 

 

Entrar no quadro de funcionário não resolve a questão, mas existe benefício 

importante para que o intérprete possa se construir. Por outro lado, algo preocupante a todos é 

que até os próprios professores do ensino superior estão à procura de identidade. Então, 

conforme a narrativa do intérprete 3, ser docente é uma escolha boa a ser realizada. Contudo, 

como pontua Zabalza (2004), os professores universitários contemplam a si mais como 

pesquisadores de um campo científico do que como professores. 

Ser docente ou ser um bom docente é diferente (porque requer diferentes 

conhecimentos e habilidades) de ser um bom pesquisador ou um bom 

administrador. Ser bom pesquisador é, de fato, importante, porém, não 

substitui, nem se iguala (seja em objetivos, habilidades, mentalidade, 

atuações específicas, seja em conhecimentos necessários) ao fato de ser 

professor. [...] ter um alto nível de excelência como pesquisador não garante 

que a prática docente seja igualmente um sucesso. (ZABALZA, 2004, p. 

108). 
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Zabalza (2004) frisa ainda que ensinar é tarefa complexa, pois exige apreensão de 

conhecimento dos conteúdos que serão ministrados na disciplina e também da capacidade de 

abordagem destes e associado as táticas metodológicas. Sendo assim, os professores 

exerceram o papel de facilitadores e colaboradores de conhecimentos do ensino. 

 

Intérprete 4. Sou muito satisfeita, só falta mesmo o reconhecimento 

do profissional. 

 

A narração do intérprete 4 evoca sua satisfação, porém limita-a ao 

reconhecimento do outro.  Nessa narração, encontra-se também recurso de linguagem 

“evocação”, em que mesmo estando satisfeita em trabalhar na UFS e todos a conhecerem,  

falta-lhe esse reconhecimento, esse diálogo, que deve existir no processo de ensino-

aprendizagem entre o professor e intérprete. 

Acerca dessa intenção de identidade proposta pelo intérprete 4, Schein (1996) diz 

o seguinte:  “vontade de servir/dedicação a uma causa” vai além do limite de interpretar. Estar 

satisfeita limita-se à educação inclusiva dos alunos, pois proporciona ao intérprete a 

visibilidade na sala de aula, mas ele não gosta de ser inserido. Todavia, para estar satisfeito, o 

intérprete deve ter consciência de outros aspectos operantes na prática. 

Quando narra que “está satisfeito” e que só “falta reconhecimento profissional”, o 

intérprete mostra crer que não conquistou seu local na inclusão. E aí surgem os seguintes 

questionamentos: Por que não consegui meu lugar na inclusão? O que falto fazer para ir além 

de me conhecer? A essas questões, Constâncio (2009, p. 32) propõe que “é necessário que a 

comunidade surda se mobilize para constituir a sua identidade sócio-político-cultural e exigir 

os seus direitos, a fim de que o intérprete de Libras possa constituir-se como profissional”, e 

assim terá o conhecimento profissional. 

A insatisfação frente ao reconhecimento profissional, que os intérpretes 

narradores abordam, é um ponto comum entre eles. E essa constatação aumenta as razões 

muito mais para insatisfação do que para a satisfação. Os narradores, porém, mostram que há 

neles esperança, e é esta esperança nem sempre enaltecida que os mantém firmes como 

intérpretes e convencidos de continuar na função que abraçaram. 
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6. 3. EPISÓDIO 3º – FUNÇÃO DO INTÉRPRETE 

 

A principal atividade do exercício na profissão de intérprete é fazer a tradução e 

interpretação. Aliás, os seis intérpretes narradores da pesquisa foram unânimes em relatar que 

o exercício seria a Interpretação. Esse exercício “é o estilo pelo qual o sujeito compõe a 

passagem no uso da língua, em categorias sócio-históricas” (SANTOS FILHO, OLIVEIRA e 

SOUZA, 2013, p. 301). Apesar disso, “tanto a tradução quanto a interpretação são assuntos 

distintos, mas estão também ligados” (SANTOS FILHO, OLIVEIRA e SOUZA, 2013, p. 

302). 

A função do Intérprete Educacional de Libras que atua na UFS proporciona a 

finalidade de sua prática profissional. Assim, o termo função denota “ação própria ou motivo 

de um órgão, aparelho ou máquina, cargo, serviço, ofício, prática de serviço de função, a 

utilidade, serventia, posição, papel, atribuição” (FERREIRA, 2001, p. 369). A partir dessa 

acepção, percebe-se a construção da função para a identificação desse profissional. 

É notório saber que o papel ativo dos professores é fundamental para o processo 

de inclusão (SALGADO, 2008). As ações dos professores poderão ter duas dimensões. Se 

para uma dimensão, contribui para a lógica da exclusão, para outro, contribui para a 

construção da lógica inclusiva. Aqueles professores, que mudam realmente as práticas de 

ensino, poderão contribuir na aprendizagem dos discentes surdos com sucesso, e assim 

colaborar com a construção da cultura da educação inclusiva. No entanto, segundo Santos e 

Paulinho (2008, p. 14), “a educação inclusiva traz uma contribuição para uma educação 

diferente, transformadora [..]”. 

 

Intérprete 1. “Contudo, a função do Intérprete em sala de aula ainda é 

muito confusa, do ponto de vista da maioria dos professores, que por 

vezes, tentam transferir ou impor ao tradutor intérprete a função de 

ensinar e/ou acompanhar o aprendizado do mesmo”. (Grifo Meu) 

 

O intérprete 1 usa o recurso de linguagem “explicação” para detalhar a intriga que 

aconteceu durante o tempo vivido na UFS. Com a experiência no tempo vivido pelo 

intérprete 1 em sala de aula, percebe-se que ele tem o entendimento de qual é seu papel. 
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Também ele percebe que existem professores que sabem lidar com as diferenças, porém os 

outros professores desconhecem ou não desejam cumprir o seu devido papel, ou por medo do 

desconhecido ou por não acreditarem no potencial do aluno surdo, e por esta razão não 

desempenham seu trabalho em ensinar. 

E os professores tentam impor a responsabilidade para o intérprete sobre o 

aprendizado do aluno surdo, pois o intérprete não pode acompanhar o aprendizado do aluno.  

Esse profissional tem de estar ligado ao aprendizado e não acompanha-lo. Além disso, ele não 

deve ser o responsável, porque o responsável é o professor em facilitar o conhecimento. 

Nessa perspectiva, estar confuso é algo bastante sério em sala de aula, pois a cada 

um é dada sua função. Para o professor é dado o ato de ensinar. Neste sentido, “a 

incapacidade desse professor leva à falta de acessibilidade cultural e pedagógica, e a 

despreocupação da universidade de garantir a acessibilidade prevista nas leis, compromete a 

qualidade do ensino” (SOUZA e SEIXAS, 2011, p. 10). 

 

Intérprete 1. “Neste ponto, vejo a necessidade de estar aberta às 

propostas. As indiretas e atitudes vindas dos professores para não 

estar assumindo uma tarefa que o que não compete à função do 

Intérprete. Pois se o aluno vai aprender ou não, não é legada só ao 

Intérprete essa responsabilidade, mas a um trabalho feito em 

conjunto: o Professor X Intérprete X Aluno”. (Grifo Meu) 

 

Em outro texto da narrativa do intérprete 1, este ainda sugere propostas para que a 

inclusão seja eficiente. Também percebi que muitos professores, diante da inclusão, estão 

assumindo uma posição contrária a esse processo. Isto é detectado a partir das atitudes desses 

professores.  A aprendizagem do aluno surdo é de responsabilidade também do intérprete, 

porém não é só ele que vai fazer o aluno aprender. É necessário que, além de o professor 

colaborar facilitando o conhecimento para o aluno, também o aluno deve se esforçar para 

obter êxito na aprendizagem. 

Um ponto importante apresentado na narrativa do intérprete 1, em que fez uso do 

recurso da linguagem “versatilidade”, foi o fato de acrescentar um conceito sobre o processo 

de educação inclusiva bastante eficiente, em que a aprendizagem é efetivada em conjunto. Ela 

não ocorre somente com a participação de um dos envolvidos na educação inclusiva, mas com 

o envolvimento dos três sujeitos, que devem andar simultaneamente e em parceria. 
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Nesse processo de inclusão, indaga-se: o intérprete deve estar aberto às indiretas e 

às atitudes de professores? Nesse sentido, concordo com o pensamento de Filietaz (2006), que 

diz: 

O papel do Intérprete, por exemplo, deve ser bem delimitado, tendo em vista 

que suas funções, muitas vezes, não são claramente definidas. Embora haja 

os que creditam que os Intérpretes devem apenas interpretar. Sabe-se que 

alguns professores, de maneira equivocada e por falta de conhecimento mais 

aprofundado sobre a questão da interpretação, atribuem aos Intérpretes a 

responsabilidade de explicar os conteúdos acadêmicos tanto quanto a 

traduzir as aulas (FILIETAZ, 2006, p. 74). 

 

O processo de aprendizagem dos surdos é algo relacionado ao aspecto histórico-

cultural-social. No tocante ao surdo “em geral, sua trajetória escolar é longa, com insuficiente 

aprendizagem dos conteúdos ministrados e, sobretudo, sem alcançar um domínio da Língua 

Portuguesa na modalidade escrita” (DAROQUE e QUEIROZ, 2012, p. 140). Isso sucede no 

ensino médio, porém estando no ensino superior, deve acolher e orientá-los para a construção 

de sua formação. Convém salientar que no ensino superior a imagem é a mesma do ensino 

médio; deixam-no sem educação.  

Sendo assim, Daroque e Queiroz (2012, p. 140) questionam: “Como então receber 

e possibilitar continuidade nos estudos desses alunos?” É difícil responder a esta pergunta, 

pois, no decreto 5.626/2005 em seu capítulo VI, artigo 23, propõe-se a inclusão do aluno 

surdo ou com deficiência auditiva no ensino superior com a participação do Intérprete.  

 Convém à UFS proporcionar algumas ações como curso de Libras e seminário 

com os professores objetivando atender ao aluno surdo. Consoante Seixas e Souza (2011, p. 

08), “acontece que em muitos casos e apesar da legislação, muitos professores ainda se negam 

a trabalhar com esse tipo de aluno”. O aluno a que essas autoras se referem é a pessoa com 

deficiência. 

Intérprete 2. “Com relação a minha função na minha prática, às vezes 

professores querem que atuemos como tutores em gravadores 

particulares de aluno. Nossas horas se chocam com a real função do 

intérprete com o que querem que façamos”. (Grifo Meu) 

Intérprete 3. “Sem contar que o comportamento de alguns docentes 

em entender a função do intérprete. Eles não entendem bem a função 

do intérprete e, às vezes, agente passa por algumas situações até 

constrangedoras”. (Grifo Meu) 
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O intérprete 2 utiliza-se do recurso de linguagem “presente” para narrar uma 

experiência do tempo vivido atual em que os professores preparam as atividades para os 

alunos surdos responderem, porém os intérpretes devem acompanhar e não fazerem juntos tais 

atividades. É para o aluno responder e não para o intérprete. Como também existe 

departamento com esta responsabilidade, no intuito de acolher os discentes surdos e colaborar 

também na aprendizagem. Por outro lado, se o intérprete for fazer certas atividades 

juntamente com os discentes surdos poderá ocorrer excesso de horas trabalhadas. 

As atividades a serem desenvolvidas paralelamente ao trabalho do intérprete 

sobrecarregam-no. função do intérprete educacional é estar na sala de aula para realizar a 

interpretação. Para certas atividades, existe a DAIN para auxiliar o acadêmico surdo, mas o 

aluno deve se esforçar para respondê-las. 

O intérprete 3, no uso de recurso de linguagem “imaginária”, configura sua 

narrativa a partir da imagem que tem do comportamento do professor em sala de aula, em que 

este cria uma situação embaraçosa, produzindo o desconhecimento do papel reconhece que o 

professor sabe sobre a presença do intérprete. 

Outra forma de ser identificado ocorre no momento em que se desenvolvem as 

atividades. É nesta etapa que o aluno, ao realizar as atividades, deve fazê-lo com a 

participação do professor, pois é este que irá proporcionar o aprender. Ou mesmo o 

departamento responsável deve orientar o aluno surdo na matrícula de cursos preparatórios 

para o desenvolvimento de atividades. 

Assim, de acordo com Lacerda (2010, p. 141):  

Professores resistentes à presença do TILS, preparando aulas 

considerando somente os alunos ouvintes; desentendimento entre 

professores e intérpretes que se refere aos processos de avaliação dos 

alunos são frequentes. Observa-se, de forma geral, um despreparo de 

todos os atores para compartilharem esta cena. 

 

Por fim, mesmo com todos os obstáculos para colaboração com a educação 

inclusiva, os intérpretes que atuam na UFS constroem a identidade profissional a partir dos 

papéis que desempenham nesse processo inclusivo. 
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6. 4. EPISÓDIO 4° – OS DILEMAS PROFISSIONAIS 

 

Na inclusão, as legislações preveem para os Intérpretes, narradores desta pesquisa, 

o entendimento e clareza sobre as atribuições de sua função, pois tanto os Intérpretes 

concursados (estão no edital as atribuições) como os terceirizados (assinam contratos com o 

empregador) passam pelo processo de seleção. 

Os acontecimentos são colocados como os dilemas críticos da profissão do 

Intérprete Educacional de Libras na UFS, o qual exerce sua prática interpretativa de Libras, 

colaborando com a educação inclusiva, pois, para Valentini e Bisol (2012), o intérprete não 

faz a inclusão, mas, sim, colabora com a inclusão. 

Outro fato que elucida as atribuições do intérprete é que na Lei 12.319 ficam 

evidentes suas atribuições a serem empenhadas na prática no cotidiano da Universidade. Essa 

lei, além de prever a prática, também regulamenta a função do Intérprete de Libras no Brasil. 

Isto é uma conquista da profissão. 

Intérprete 1. “E continuamos com vários dilemas. Um deles é o velho 

conhecido por parte dos profissionais Intérpretes: quando o aluno tirar 

nota boa isso se sobressai, é um "bom aluno", "inteligente", mas 

quando por qualquer motivo não consegue, sempre tenha bem que 

transfere a culpa aos intérpretes e até duvida do desempenho 

profissional, capacidade de o Intérprete sobre os conteúdos 

ministrados e até mesmo a formação”. 

 

O Intérprete 1 usa o recurso de linguagem “passado’ para explicar dois pontos 

importantes na inclusão. O primeiro é que “os professores devem visualizar seus alunos, 

respeitando suas necessidades e dificuldades, valorizando sua forma de agir, de pensar e de 

resolver problemas” (OLIVEIRA, 2012, p. 101). E quando o aluno surdo consegue atingir a 

aprendizagem deve ser aplaudido. No entanto, é de plena incumbência do professor “garantir 

a aprendizagem a todos os seus alunos, modificando seu método de ensino sempre que 

necessário” (OLIVEIRA, 2012, p. 101). 

Um outro ponto importante que colabora com a inclusão é fato que “se o 

intérprete não souber o significado de algum termo específico de alguma matéria, o melhor a 

fazer é perguntar ao professor regente e assim transmitir o certo ao aluno” (OLIVEIRA, 2012, 

p. 100). Esse intérprete em cena deve se preparar para a interpretação. Logo, antes ou durante 
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o período letivo, o intérprete deve ler todos os materiais propostos pelos professores para que 

tenha conhecimento da área. Ele deve também pesquisar o vocabulário próprio da área do 

conhecimento da qual fez leituras. E só assim poderá realizar uma boa interpretação. 

Intérprete 2. “Os dilemas são diversos, como já citados, alguns 

professores pensam que somos tutores dos alunos e nos pedem para 

desenvolver atividades com os alunos e nossa função é mediar surdos 

e ouvintes e não dar reforço para o aluno”. 

 

No mesmo caminho que o intérprete 1 percorre, o intérprete 2 continua a 

desenvolver seu trabalho, mas está inconformado com posições inadequadas dos professores. 

O atendimento especializado, o discente surdo deve buscar na DAIN. Na sala de aula o foco 

do intérprete está na prática interpretativa para que a aprendizagem do acadêmico surdo seja 

construída de forma eficaz. 

Ainda, paralelamente à capacidade do intérprete, Lacerda (2010, p. 140) relata que 

“ao mesmo tempo, o aluno surdo que chega ao ensino superior, muitas vezes, tem domínio 

restrito da Libras e menor ainda do léxico da área de conhecimento específico na qual está 

estudando”. 

Intérprete 2. “Outros dilemas passam por nossa convicção religiosa, 

mas como sabemos a máxima que rege a interpretação é a 

neutralidade. Outro dia me aconteceu algo nesse respeito. No meio 

da fala de um professor que palestrava sobre a inserção do indivíduo 

deficiente no mercado de trabalho, ele concluiu sua palestra com as 

palavras “não sei por que Jesus excluir as pessoas deficientes”. Como 

profissional, passei a informação com tal neutralidade, mas por 

dentro discordando do pensamento do palestrante”. 

 

O intérprete 2 utilizou o recurso de linguagem “adversativa”, narrando que os 

princípios éticos são deveres para reger suas práticas na colaboração com a inclusão na 

educação. E ele reforça sua escolha de ser neutro no processo de proporcionar a comunicação. 

Quadros (2004) aborda o código de ética que rege a profissão. Outros autores também, a 

saber: Santos Filho, Romão e Souza (2017, p. 182-183) afirmam que “o objetivo primordial 

de um código de ética é garantir, dentro de valores importantes para a sociedade e para as 

práticas desenvolvidas, um modelo de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela 

categoria”. 

Escolhas que objetivam respeitar a interpretação com fidelidade ao discurso fazem 

parte da identificação do intérprete.  E é isso que o identifica para exercer sua profissão. A 
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construção da identidade profissional do intérprete, para Santos (2006), é um processo que 

não se encontra acabado, unificado, imutável, mas se constitui em:  

Um processo cultural, linguístico, histórico, político e social que dialoga 

com questões das quais muitos intérpretes de língua de sinais vêm buscando 

há algum tempo. Elementos tais como a formação, a regulamentação, o 

status profissional são inquietações que estão próximas das discussões dos 

intérpretes de língua de sinais. (SANTOS, 2006, p. 64). 

 

Outro ponto importante a ser apresentado pelo intérprete 2 foi em relação à 

religião. Santos (2006, p. 36) comenta que "sendo assim, os ILS18 não se constroem somente 

por serem trabalhadores das línguas; junto com eles se ramificam outros componentes, como 

gênero, religião, cultura, que, também, são constituintes de identidades". Santos (2006 p. 71) 

prossegue afirmando que essa construção de identidade, que é ramificada, é constituinte 

histórica.  

Dessa forma, alguns dos ILS começam a praticar a interpretação nos locais 

nos quais surdos transitam, tais como igrejas, colônias de férias, associações 

de surdos, grêmios estudantis, entre outros. Em certos casos, essas pessoas 

não desejavam ser ILS, mas sim conviviam com os surdos e, por esse 

motivo, adquiriam a LS, conhecendo a comunidade surda, suas formas de 

expressões, as narrativas e as produções culturais que esse grupo construía. 

 

Principalmente, quando o intérprete assume a concepção de identidade 

sociológica que envolve o sujeito, essa não é uma identidade autossuficiente e centrada, mas 

cultivada na relação com ouros sujeitos, mediadoras de outros valores, sentidos e símbolos 

(HALL, 2015).  

É isso que o intérprete 2 pensa sobre a educação inclusiva como um fator social, 

pois, para ele, a educação é “independente de condição étnica, religiosa, deficiência física, 

sensorial ou intelectual, e toda pessoa deve ser respeitada quanto aos seus direitos a desfrutar 

plena convivência social” (FERNANDES e SOUZA, 2012a, p. 01). A seguir, veja o que 

narram os Intérpretes 6 e 4. 

 

Intérprete 6. Os dilemas são recorrentes a uma falta de informação, 

como também a falta de sensibilidade e reconhecimento da profissão 

TILS, no contexto educacional alguns pontos fariam uma enorme 

diferença se fossem respeitado como por exemplo: o material 

entregue antes da aula para o intérprete desenvolver a sua atuação com 

                                                 

18 ILS é uma sigla e significa Intérprete de Língua de Sinais. 
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eficácia, pesquisar no glossário recorrendo a sinais que facilitariam na 

interpretação assim como a outros recursos, outro pronto a carga 

horária sem intervalos sem pausas, numa interpretação simultânea em 

que o profissional irá não só fazer a interpretação do professor como 

também dos alunos caracterizando uma sobrecarga de esforço físico e 

mental quer em muita das vezes surgem patologias nessas profissão. 

(Grifo Meu) 

Intérprete 4. “O grande problema é o desconhecimento do 

profissional e também ter só um por sala, às vezes totalizando quatro 

horas de interpretação” 

 

Os narradores intérpretes 6 e o 4 escolhem sempre trabalhar em conjunto com o 

objetivo de que vão favorecer a comunicação entre os envolvidos na inclusão de forma 

eficiente, porém optam por caminhos distintos em suas narrativas. Se para o intérprete 6 a 

preocupação em trabalhar em conjunto foi devidamente detalhada esta cena, assim: ‘com a 

saúde mental e física, durante sua atuação profissional”, para o intérprete 4 o trabalhar 

sozinho é um grande problema. 

Para o intérprete 6, usando o recurso de linguagem “exemplificação”, a escolha 

de certos mecanismos que facilitam o seu trabalho durante a aprendizagem em sala de aula é 

primordial para colaborar com a educação inclusiva. Esse intérprete pensa em construir um 

conhecimento acadêmico para dar suporte ao seu trabalho. Ao tratarem das especificidades da 

atuação desse profissional, Quadros (2003), Martins (2008) e Albres (2015) apontam que a 

principal função do intérprete é mediar as relações estabelecidas entre o aluno surdo e os 

demais envolvidos no contexto em que esteja presente. 

A narrativa do intérprete 6 vai ao encontro da explanação das autoras Martins 

(2008) e Albres (2015), quando estas expõem as contradições das relações didático-

pedagógicas entre intérprete e aluno surdo, e intérprete e professor regente. E uma dessas 

contradições para, estas autoras, ocorre quando o professor transfere a responsabilidade de 

ensinar o aluno surdo para o intérprete. 

O intérprete 4 usa o recurso de linguagem “figura de linguagem” para apresentar 

a grande problemática em sala de aula. A soma de quantidade de surdos desde 2010 a 2013 

foi de 32 matriculados, mas são apenas 20 intérpretes para estarem em sala de aula. Ressalvo 

que em 2014 houve o vestibular para Letras Libras que necessitou da presença do intérprete. 

Outro fato também a relatar é que dos intérpretes da UFS, 12 são concursados, dois deles 

estão na biblioteca, os oitos intérpretes são terceirizados e estão dentro da sala de aula. A 
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preocupação com a educação ainda não está ancorada na efetivação da aprendizagem, pois os 

profissionais de interpretação em sala de aula executam muito trabalho e apresentam pouca 

eficiência. 

 

6. 5. EPISÓDIO 5º – CAMINHOS PARA A VALORIZAÇÃO 

 

A inclusão também tem a forma de construir a valorização desse profissional, pois 

valorizar é “ato ou efeito de valorizar(se), dar valor a, ou aumentar o valor de” como também 

“reconhecer as qualidades, os méritos (pessoa, ação, coisa, etc.)” (FERREIRA, 2001, p. 741). 

Os caminhos que o Intérprete Educacional deve percorrer para conquistar sua valorização 

profissional na educação inclusiva do ensino superior são vários e complexos. 

 

Intérprete 4. “Primeiro fazer o que gosta, procurar se especializar 

sempre, lutar com os colegas para melhoria do profissional”. (Grifo 

Meu) 

 

O intérprete 4 faz o uso de recurso de linguagem “sequencial”. A valorização, 

para esse intérprete, deve começar pelo próprio sujeito intérprete, para posteriormente ser 

identificado. O reconhecimento de si ele necessita proporcionar uma valorização profissional. 

Neste sentido, “cada um se define pelo que faz, pelo que realiza, e não pelo seu ideal interior. 

Ela se organiza em torno de um plano de vida, de uma vocação que se encarna em projetos, 

profissionais e outros” (DUBAR, 2009, p. 50). 

Para o intérprete 4, outra forma de valorização deve se dar a partir dos seus pares, 

que, juntos, possam lutar pela melhoria profissional, melhores salários e outros benéficos. A 

narrativa desse profissional sobre a luta dos intérpretes coletivamente corrobora com Nantes 

(2012, p. 52) quando diz que: 

A falta de consciência da importância do fortalecimento da categoria pode 

levar a profissão a ser subjugada como tem acontecido nos dispositivos 

legais sobre a profissão incluindo-a no grupo das profissões de nível técnico 

sem garantir a formação desse profissional em nível superior. 

 

É necessário também especializar-se, pois necessita de uma formação continuada 

para que possa, a cada momento, realizar o seu trabalho com eficiência. Para Oliveira (2012, 
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p. 99), “o intérprete especialista, para atuar na área da educação, deverá intermediar relações 

entre os professores e os alunos, também colegas ouvintes com os surdos”.  

 

Intérprete 1. “a valorização do meu trabalho, pois quando somos 

conscientes de quem somos, o que fazemos e o que queremos, somos 

capazes de vencer e colher os frutos do árduo e desafiante trabalho 

aqui nesta Universidade”. (Grifo Meu) 

 

As crises pessoais, econômicas ou sociais são inerentes aos processos de 

constituição identitária, pois, para Dubar (2009, p. 255), “a crise revela o sujeito a si mesmo, 

obriga-o a refletir, a mudar, a lutar para ‘libertar-se’ e se inventar a si mesmo, com os outros. 

A identidade pessoal não se constrói de outra forma”. 

 

Intérprete 3. “Os caminhos a percorrer a valorização profissional, o 

intérprete deve manter a ética em todos os sentidos. E também está 

em busca de novos conhecimentos, está sempre se reciclando para a 

prática do ato de tradução. Isso é bem difícil de acontecer”. (Grifo 

Meu) 

 

O intérprete 3 fez uso do recurso de linguagem “unificação” para mostrar a 

valorização. Para ele, são os princípios éticos que o Intérprete sempre necessita desenvolver 

durante o desenvolvimento da educação inclusiva. Essa ética é sempre orientada pelos editais 

e legislações vigentes, como também faz parte do processo histórico brasileiro, que ocorreu 

no II Encontro de Intérprete, realizando a tradução do código de ética.  

Outra parte importante que é reforçada pelo narrador intérprete 3 é a formação 

continuada, para o qual “o trabalho é qualquer atividade desenvolvida pelo homem que, na 

sua realização, amplia as condições de seu desenvolvimento e a satisfação de todas as suas 

necessidades” (LOPES, 2008, p. 26). 

Nessa perspectiva, o intérprete tem a identidade profissional de aptidão técnico-

funcional. Segundo Lopes (2008, p. 42), “o valor mais importante é o domínio técnico. 

Valorizam a oportunidade de utilizar suas aptidões técnicas na área em que trabalham e de 

continuar a desenvolvê-las cada vez mais”. 

 

Intérprete 4. “Às vezes me sinto uma moela, depende dos Chefes, 

pois tratam o profissional como um ser inviável e cada vez mais que 
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ele atua em determinado setor é perceptível em desvalorização’. 

(Grifo Meu) 

 

O intérprete 4 utiliza o recurso de linguagem “figura de linguagem” para 

apresentar a importância que o intérprete tem na educação inclusiva. A moela é um órgão do 

sistema digestivo das aves e também de outros animais. Neste sentido, essa moela tem uma 

função importante que é de triturar os alimentos. O intérprete é um instrumento que, no ato de 

interpretação, em Libras ou com o uso da voz para os surdos, cria oportunidade de acesso ao 

conhecimento e, assim, ao pleno desenvolvimento da educação inclusiva.  

Algo que foi observado sobre o intérprete 4 é que ele unicamente possui vínculo 

empregatício na UFS e ainda não trabalhou em outra instituição de ensino superior. E para 

ilustrar isso, o Intérprete 4 diz que “não surgiu oportunidade”. 

Através das oportunidades de trabalho, segundo o intérprete 4, é que o intérprete 

tem a valorização. Para Lopes (2008, p. 47), intérpretes assim em crise “sentem-se 

valorizados pelo alcance de resultados e mais ainda pela sua divulgação, bem como por 

indicações para outros projetos, medalhas e cartas de recomendações muito mais que por 

recompensas financeiras”. 

No discurso de Hall (2015, p. 11), a “identidade é formada na ‘interação’ entre o 

eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo interior que é o ‘eu real’, a este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e com as identidades 

que esses mundos oferecem”. 

 

Intérprete 6. “sua valorização deve ocorrer a partir dele mesmo” 

(Grifo Meu). 

 

O intérprete 6 usa o recurso de linguagem “vocação”. Ele relata que a 

valorização inicia-se “dele mesmo”. A partir do momento em que adota certas posições, faz 

escolhas importantes para colaboração da educação inclusiva. Esse profissional é conhecido e 

reconhecido pelo outro, mostrando assim a diferença. 

Neste contexto, Hall (2015) adverte que o sujeito ainda tem um núcleo ou 

essência interior que se apresenta pelo "eu real", mas este é cultivado e transformado num 
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diálogo sempre com os aspectos culturais "exteriores" e com as identidades que esses mundos 

oferecem. 

O acesso do aluno surdo ao conhecimento é, portanto, a sua inclusão no curso que 

está a realizar. A presença do intérprete educacional é mais que isso; é "ter um intérprete mais 

que uma concessão, é um direito. É lei. Ignorá-la equivale a cometer uma 

inconstitucionalidade" (SANTOS FILHO, ROMÃO e SOUZA, 2017, p. 176). 

No entanto, o profissional intérprete educacional, ao vencer cada obstáculo, está 

construindo a partir da sua prática a experiência profissional. Paralelo a essa experiência, 

valorizar-se também é “mais que isto, romper com a barreira que impossibilita estabelecer os 

laços, os vínculos, os diálogos imprescindíveis para que a educação (SANTOS FILHO, 

ROMÃO e SOUZA, 2017, p. 176). 

As valorizações profissionais para esses intérpretes narradores iniciam no pensar 

sobre si e no que gosta de fazer em relação à profissão; no manter parceiras com os outros 

intérpretes para lutarem em prol de uma profissão com mais autonomias e respeito à 

diferença. Isto porque a inclusão visa aos diferentes, pois, além dos surdos integrados em sala 

de aula, haverá também a participação do intérprete. 

Para Santos e Paulino (2008), o que a universidade conta, muitas vezes, não 

condiz com o que a comunidade acadêmica anseia. No caso, os professores e alunos são 

privados de participar ativamente do ensino-aprendizagem. A participação é a alma da 

inclusão (SANTOS e PAULINO, 2008). E isto não ocorrendo, resultarão da privatização do 

direito à educação decisões que perpetuam na aprendizagem e, posteriormente, refletem na 

sociedade. 

Há um movimento social em prol da inclusão, em que as ações das legislações 

perpassam no agir “aqui e agora” (SANTOS, 2008, p. 18).  Nesta perspectiva, este processo é 

contínuo e tem uma característica cultural, política e das práticas inclusivas. 

Outro ponto também importante é o significado do profissional intérprete que foi 

construído, pois a efetivação profissional já foi realizada, tanto pela legislação, quanto pela 

comunidade surda sergipana. E assim este significado, o intérprete deve ter posição em frente 

à situação quando proporcionar a identificação, uma vez que certas ações podem ser 

significativas para proporcionar a integração dos surdos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma compreensão e análise 

das narrativas de como a identidade profissional do Intérprete Educacional de Libras é 

construída no contexto da Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão-SE. 

Permitiu-nos também uma reflexão sobre os benefícios e as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento da educação inclusiva na citada instituição de ensino superior. 

O profissional Intérprete é aquele que, presente na educação inclusiva da UFS, faz 

a tradução e interpretação da Língua Portuguesa para a Libras ou vice-versa. Em cena, ele  

tem muito a narrar, em sua perspectiva, sobre como o desenvolvimento da educação inclusiva 

pode ser proporcionado aos surdos, e diante de alguns contextos o intérprete educacional pode 

contribuir para o processo ensino-aprendizagem dos alunos surdos. 

O intérprete está inserido em Sergipe desde a rede municipal até a rede federal. Na 

rede estadual, esse profissional teve as sequências de aparições desde o período de 1961 até 

2017. Pesquisando o processo histórico do intérprete educacional de Libras em Sergipe, foi 

possível descrever, tanto quanto possível, que o profissional intérprete sempre busca cursos de 

formação e atualização para que possa realizar uma boa tradução/interpretação de Libras, 

através dos processos seletivos municipal, estadual e federal, dos quais participam. Isso só 

acontece devido à militância da comunidade surda em prol da educação inclusiva dos surdos. 

Foi possível aqui entender o processo do intérprete educacional de Libras na UFS 

no período de 2011 a 2017. Na UFS desde 2010, os surdos e pessoas com deficiência auditiva 

foram ingressando em diversos cursos, principalmente na Graduação Letras/Libras 

Licenciatura. 

Na UFS houve a inclusão dos surdos em 2010, porém sem a presença do 

intérprete. Não há  indícios de formação para os professores dessa instituição, mas há indício 

de disciplina Libras e Educação Inclusiva na matriz curricular da UFS. Em 2011 houve a 

contratação dos intérpretes terceirizados, e em 2014 houve o processo seletivo efetivo para o 

intérprete educacional. 

Para dar conta deste estudo, alicerçamo-nos nas teorias de alguns pesquisadores, a 

exemplo dos autores Hall (2015), Dubar (2009) e Schein (1996), que tratam das identidades. 

Sobre a identidade dos intérpretes, recorremos aos autores Santos (2006), Gesser (2010) e 

Perlin (2006), dando, assim,  o suporte para o diálogo com os dados apresentados. 
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Outros autores também apontaram os elementos que mostram a identidade do 

Intérprete, a saber: Constâncio (2010); Albres (2006, 2015); Fernandes (2003); Gurgel (2010); 

Filietaz (2006); Martins (2006); Melo (2013), os quais fundamentam a atuação desse 

profissional. São muitos os desafios enfrentrados com a presença dos intérpretes em aula de 

aula, entre os quais avulta-se sua formação. Se para alguns autores a formação do intérprete 

ocorre a partir da comunidade surda, para outros autores existe uma carência de formação 

acadêmica para o intérprete educacional.  

Assim, as bibliografias desses autores foram importantes para a fundamentação da 

pesquisa, porém há ainda carência sobre a identidade profissional do intérprete, uma vez que  

existem somente duas dissertações que abordam a atuação do intérprete sob a  perspectiva dos 

estudos culturais e identidade proposta por Stuart hall (2015). 

Este trabalho procura utilizar, em toda a sua extensão, a narrativa escrita como 

unidade de análise, sempre atento ao fato de que a narrativa é suficientemente importante para 

que se constitua em conhecimento científico de qualquer área em particular. Tal fato conduziu 

a que se adotasse uma análise crítica da narrativa (MOTTA, 2013), para quem a narrativa é 

vista como um instrumento de pesquisa. 

A metodologia de Análise Crítica da Narrativa proposta por Motta (2013) deu o 

suporte de análise dos dados da pesquisa. Motta oferece uma análise que ajuda o pesquisador 

a obter os resultados esperados. Na análise foram propostos os Episódios, a saber:  “Formação 

do Ser Intérprete”, “Função do Intérprete”, “Identificação com o trabalho”, “Os dilemas 

profissionais” e, por último, “Caminhos para a valorização”. Em suma, esses episódios são as 

marcas da identidade profissional do Intérprete educacional de Libras mediante as relações 

estabelecidas consigo mesmo e com os pares. 

Após a análise das narrativas dos Intérpretes, observa-se que pensar a inclusão do 

surdo traz ao citado profissional uma grande relevância para o ser intérprete. No que se refere 

à inclusão, esta não ocorre por decreto, nem tampouco porque está garantida na Constituição 

Federal. Para incluir não basta matricular os alunos surdos na Universidade, mas criar 

oportunidades de comunicação e integração. O profissional intérprete educacional tem papel 

relevante na direção de incluir e integrar. Assim, deve-se possibilitar o desenvolvimento 

educacional dos alunos surdos incluídos com qualidade e resultados favoráveis ao acesso com 

permanência e conclusão. 
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A Educação Inclusiva na UFS está em pleno desenvolvimento, ainda que sujeita a 

críticas e diferentes revelações procedentes. Há muito ainda a melhorar. Porém, somente 

haverá o avanço na educação inclusiva para surdos na UFS com a responsabilidade coletiva 

de todos os setores da universidade pertinentes à formação em pauta dos discentes surdos. 

Deve-se lembrar que a educação não “é coisa de um só homem”, ainda mais, a educação que 

tem como objetivo precípuo incluir todos, independentemente de sua singularidade e 

deficiência. 

Os intérpretes narradores da pesquisa mostraram interesse sobre a educação 

inclusiva, mas são conscientes de suas dificuldades e desafios. A valorização desse 

profissional é o maior deles. Buscam, assim, atualização permanente na direção da construção 

de sua identidade e valorização profissional. 

Diante das narrativas dos intérpretes educacionais, ficou evidente que foram 

realmente alcançados os objetivos de levantar informações das características da identidade 

profissional construída pelo Intérprete Educacional de Libras no contexto de sua prática 

cotidiana, e de identificar como o Intérprete Educacional de Libras vem construindo sua 

identidade profissional mediante as relações estabelecidas consigo mesmo e com os pares. 

O Intérprete Educacional de Libras, no ato da interpretação, necessita de técnicas 

e métodos, e por isso deve ter uma formação específica que dê um amparo teórico para 

desenvolvê-lo em sua prática. Mesmo que a formação inicial (Letras/Libras bacharelado) do 

Intérprete ainda não tenha sido implantada em Sergipe, tendo em vista a distância dos estados 

em que ela já foi implantada, esse profissional procura sempre frequentar a comunidade surda 

para que a conquista seja mais ativa. 

Considero relevante a profissão do Intérprete como também a participação da 

comunidade surda na manifestação pela inclusão no ensino superior. Sobre a profissão do 

intérprete, as legislações vigentes preveem, além dos deveres e direitos desses profissionais, o 

reconhecimento e a formação em nível médio e formação continuada necessária. 

Dada a importância do tema em questão, torna-se necessário, para futuras 

pesquisas, compreender e analisar como o intérprete educacional com formação de 

letras/Libras barcharelado constrói sua identidade profissional no contexto da Universidade. 

No fechamento deste texto, tenho a certeza de que não estão próximos a se 

esgotarem os estudos sobre a identidade profissional do intérprete educacional de Libras, por 

esta razão deve haver mais pesquisas sobre esse objeto de conhecimento. Esta pesquisa tem 
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muito a contribuir para a inserção dos alunos surdos na sala de aula inclusiva e, 

principalmente, para a presença do intérprete com vistas à colaboração no ensino-

aprendizagem dos alunos surdos. 

Ao fim, afirmo que estudos que tratam da identidade do profissional em tela 

avançam, mas ainda estão longe de responder às indagações que surgem diariamente e, assim, 

esgotar a pertinência de mais estudos sobre a identidade profissional do intérprete educacional 

de Libras, e, portanto, sobre o objeto de estudo. Esta pesquisa, portanto, tem muito a 

contribuir para a inserção dos alunos surdos na sala de aula inclusiva, principalmente, com a 

presença do intérprete para a colaboração no ensino-aprendizagem dos alunos surdos. 

Assim espero. Até porque, em meio a tantas indagações e incertezas, a luta por 

um outro tempo alimenta a esperança de que as instituições irão sobreviver e o lugar para o 

profissional intérprete já foi descoberto e há de se afirmar para além da UFS, pelo país e pelo 

mundo afora. Todos têm direito à educação, e nada é tão comum e normal que ser diferente. 

Chegará o tempo em que o surdo não será tratado como igual na diversidade, sem que para 

isso sua deficiência venha a ser um empecilho, mas um desafio para a educação e para os 

profissionais que por ela respondem. 

Chegará o dia, num mundo melhor, em que a educação será, de fato, prioridade, e 

que os surdos poderão ser incluídos como iguais, ou seja, “todos são capazes e têm o direito 

de aprender” (SALGADO, 2008, p. 60), pois a educação é primordial para o ser humano viver 

em sociedade. Para Santos e Paulino (2008 p.11), “a Educação é uma das ferramentas mais 

eficazes para se promover a transformação social verdadeira”. 

Esses surdos têm sonhos, entre os quais ter os mesmos direitos a uma educação de 

qualidade; ter o direito ao acesso à universidade com permanência e conclusão em todas as 

disciplinas; ter o direito a compreender o que seus professores explicam a todos os alunos. 

Carvalho (1999) comenta que a criação e a efetuação de políticas públicas direcionadas para a 

integração de pessoas com deficiência têm sido previstas por vários documentos, contendo 

destas politicas em declarações, leis e decretos produzidas por organizações internacionais e 

nacionais comprometidos com a temática da deficiência.  

Nesse cenário, o profissional educacional intérprete tem papel relevante como 

mediador do acesso ao conhecimento e às possibilidades de sua compreensão. Suas narrativas 

muito têm a dizer de si, têm muito a contribuir – em particular, no que tange à luta pelo lugar 

e afirmação desse profissional na universidade, na sociedade. 
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APÊNDICE – A Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Prezado/a,  

Venho através deste, lhe convidar para participar da pesquisa intitulada “O 

INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (IELIBRAS) NO 

ENSINO SUPERIOR: em cena a construção de sua identidade profissional”. O objetivo deste 

estudo é compreender e analisar, a partir de narrativas, como a identidade profissional do 

Intérprete Educacional de Libras vem sendo construída no contexto da Universidade Federal 

de Sergipe. 

Participando da pesquisa, você poderá conversar e refletir um pouco mais sobre a sua 

construção da identidade profissional como Intérprete Educacional de Libras na Universidade 

Federal de Sergipe, através de um questionário com questões abertas e fechadas, bem como 

uma narrativa escrita. 

Antes, é necessário esclarecer que este é um documento que tem a preocupação de 

tirar todas as dúvidas em relação a essa pesquisa, que é de responsabilidade do Mestrando em 

Educação, Genivaldo Oliveira Santos Filho, sob a orientação do Profa. Dra.Eliana Sampaio 

Gusmão, sendo a pesquisadora vinculada ao Mestrado em Educação do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (PPGED/UFS), São 

Cristóvão/SE.  

Os riscos envolvidos na pesquisa consistem no discurso proferido das narrativas 

pelos Intérpretes de Libras concursados e terceirizados podendo correr possíveis contradições 

entre a formação profissional e a prática cotidiana da função. Para minimizar os possíveis 

riscos, tomaremos como cuidados: evitar ao máximo constrangimento com os participantes; 

os mesmos não serão retirados do espaço de conforto social sem aviso prévio ou autorização. 

As narrativas terão tópicos para nortear à escrita, evitando inibições ou persuasão dos 

participantes. 

Os Benefícios esperados visam atingir os objetivos que se referem a construção da 

identidade profissional do Intérprete de Libras no contexto da Universidade Federal de 

Sergipe. Além de tornar este estudo um parâmetro para que outros pesquisadores e 

profissionais tenham interesse por esta área, e de modo particular, que contribua para o 

reconhecimento dos Intérpretes inseridos no Ensino Superior. 

Para lhe garantir confidencialidade, todos os registros individuais serão identificados 

por numeração (1,2,3...), gerando a impossibilidade da revelação das identidades. Os registros 

feitos no trabalho citarão apenas o nome da instituição de ensino e a modalidade de Educação. 

Assim, todas as observações serão feitas pelo próprio pesquisador, visando a garantir o sigilo 

das informações. 

Como a participação na pesquisa será voluntária, você não receberá nenhuma 

gratificação financeira. Entretanto, caso venha a ocorrer alguma despesa provocada pela 



 

pesquisa, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer 

danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Você também poderá retirar seu 

consentimento em participar da pesquisa a qualquer momento. Em qualquer etapa da pesquisa 

(antes, durante e depois), você poderá pedir esclarecimentos dos pesquisadores nos contatos 

que estão logo abaixo. 

Ao aceitar participar da pesquisa, você assinará este termo em duas vias. Uma via 

ficará com você e a outra ficará com os pesquisadores durante um período de cinco anos.  

 

Atenciosamente,  

Genivaldo Oliveira Santos Filho e Eliana Sampaio Romão. 

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do R.G. Nº 

_________________, aceito espontaneamente o convite para participar da pesquisa intitulada 

“O INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

(IELIBRAS) ATUANTE NA UFS: a construção de sua identidade profissional em cena”, 

sob a responsabilidade de Genivaldo Oliveira Santos Filho e sob a orientação da Profa. Dra. 

Eliana Sampaio Gusmão, da Universidade Federal de Sergipe (UFS – Campus de São 

Cristóvão). Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos desta pesquisa, aos 

procedimentos aos quais serei submetido e aos possíveis riscos envolvidos na minha 

participação. Os pesquisadores garantiram disponibilizar quaisquer esclarecimentos adicionais 

que eu venha a solicitar durante a realização da pesquisa e o direito de desistir da participação 

em qualquer momento, sem que a minha desistência implique qualquer prejuízo à minha 

pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha 

identificação, bem como de que a minha participação neste estudo não me trará nenhum 

benefício ou prejuízo econômico. 

Aracaju/SE, _______de _____________ de 2017. 

____________________________________________ 

Assinatura da(o) Participante  

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

Genivaldo Oliveira Santos Filho – groliveiralibras@gmail.com- (79) 99929-7886 

Eliana Sampaio Gusmão - elianaromao@uol.com.br - (79) 98832-7732 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFS – CEP/UFS  

Universidade Federal de Sergipe – UFS 

Hospital Universitário – Rua Cláudio Batista s/n – Prédio do Centro de Pesquisas 

Biomédicas, Bairro Sanatório, CEP: 49060-100,Aracaju/SE. Fone: (79) 2105-1805 

Home page do CEP/UFS: http://cep.ufs.br 

Endereços eletrônicos: cephu@ufs.br 

http://cep.ufs.br/
mailto:cephu@ufs.br


 

APÊNDICE – B Questionário para Intérpretes Educacionais de Libras 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA INTÉRPRETES EDUCACIONAIS DE LIBRAS 

 

GENIVALDO OLIVEIRA SANTOS FILHO 

Mestrando em Educação – UFS  

 

1. DADOS 

Nome completo: ________________________________________________________. 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

2. CERTIFICAÇÃO 

2. 1. CERTIFICAÇÃO DO PROLIBRAS 

Habilitação(ões): _______________________________________________________. 

Ano: ____________ Instituição/Empresa que forneceu: ________________________. 

 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA (especificar) 

3.1. CURSO MÉDIO:____________________________________________________. 

Início:____________, Término: ____________ Instituição Formadora: 

_______________________________. 

Modalidade do curso: 

( ) Presencial ( ) Semipresencial ( ) A Distância 

 

3. 2. CURSO DE TECNICO:______________________________________________. 

Habilitação(ões): ________________________________________________________. 

Início:____________, Término: ____________ Duração do Curso _______________ 

Instituição Formadora: __________________________________________________. 

Modalidade do curso: 

( ) Presencial ( ) Semipresencial ( ) A Distância 

 

3. 3. CURSO DE GRADUAÇÃO:_________________________________________. 

Habilitação(ões): _______________________________________________________. 

Início:____________, Término: ____________ Duração do Curso _______________ 

Instituição Formadora: __________________________________________________ 

Modalidade do curso: 

( ) Presencial ( ) Semipresencial ( ) À Distância 

 

3. 4. PÓS-GRADUAÇÃO: 

( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós-Doutorado 

Início:____________ Término____________ Área: ___________________________ 



 

Duração do Curso__________ Instituição Formadora: _________________________ 

Carga Horária_______ 

Modalidade do curso: 

( ) Presencial ( ) Semipresencial ( ) À Distância 

 

4. FORMAÇÃO LONGA DURAÇÃO (Cursos gerais – especificar) 

4. 1. CURSO NA ÁREA DE LIBRAS:_________________________________ 

Habilitação(ões): _______________________________________________________. 

Inicio: ____________, Término: ____________ Duração do Curso _______________ 

Instituição Formadora: __________________________________________________ 

Modalidade do curso: 

( ) Presencial ( ) Semipresencial ( ) A Distância 

 

4. 2. CURSO NA ÁREA DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS: 

______________________________________________________________________. 

Habilitação(ões): _______________________________________________________. 

Inicio: ____________, Término: ____________ Duração do Curso _______________ 

Instituição Formadora: __________________________________________________ 

Modalidade do curso: 

( ) Presencial ( ) Semipresencial ( ) À Distância 

 

5. Quais os estudos que você vem desenvolvendo acerca da formação do Intérprete 

Educacional de Libras como forma de ampliar seu saber interpretativo na realidade da 

Educação Inclusiva? 

______________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

 

6. VIDA PROFISSIONAL . 

6. 1  Tempo de experiência como Intérprete Educacional de Libras. 

.(  ) Menos de um ano  (  ) 1 ano  (  ) 2 anos  (  ) 3 anos  (  ) 4 anos  (  ) Mais 4 anos. 

  

6. 2 Indique a resposta adequada sobre o acesso à profissão. 

Entrou pelo concurso público para atuação: Sim ( ) Não ( ) 

Entrou por empresa terceirizada: Sim ( ) Não ( ) 

Entrou por contrato temporário: Sim ( ) Não ( ) 

Outros ( ) Especifique:____________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

 

6. 3 Local de trabalho: 

Departamento: _______________  Fone: __________________ 

 

6. 4 Tempo de serviço: ________; Jornada de trabalho: ( ) 20h ( ) 40 h ( ) 60h. 

Qual a área do conhecimento que você atua na interpretação? 

_____________________________________________________________________. 

Horário de trabalho: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite 

 

6. 5 Você tem vínculo empregatício ou contratado com outra instituição: 

( ) Sim ( ) Não 



 

Comente sua resposta: ___________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

 

6. 6 Você gosta do trabalho que realiza? 

( ) Sim ( ) Não 

Comente sua resposta: ___________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

 

6. 7 Relacione as principais atividades que você realiza no exercício de sua função. 

______________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE – D Tópicos sugestivos para a técnica de narrativa escrita 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Caro(a) Intérprete(a) Educacional de Libras, 

Conforme esclarecemos anteriormente, utilizarei também como procedimento 

metodológico a técnica da narrativa escrita, pontuando alguns tópicos relacionados à captação 

de dados sobre seu processo formativo e vida profissional, os quais poderão auxiliá-lo na 

dinâmica dos relatos escritos. Informo que esses tópicos não têm a pretensão de moldar, 

limitar ou inibir o seu pensamento e ato descritivo, pois o objetivo consiste em manter o nexo 

das informações, já que participarão como colaboradores da pesquisa seis profissionais 

intérpretes. A seguir, sugiro os tópicos como guias norteadores na orientações das narrativas, 

ficando em aberto o espaço para que possa acrescentar algum aspecto que lhe agradar, através 

deste instrumento. 

Cordialmente, 

 

______________________________________ 

Genivaldo Oliveira Santos Filho 

Mestrando em Educação- UFS 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura da(o) Participante 

 

TÓPICOS SUGESTIVOS PARA A TÉCNICA DE NARRATIVA ESCRITA 

DADOS PESSOAIS 

 

VIDA ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

Fale sobre a sua formação acadêmica e o exercício da profissão. 

 

COMENTE SOBRE: 

O significado do ser Intérprete Educacional de Libras na Universidade 

Federal de Sergipe no contexto da educação inclusiva. 

A função do Intérprete Educacional de Libras no cotidiano de sua prática 

profissional 

Os dilemas críticos da profissão do Intérprete Educacional de Libras no 

exercício da prática interpretativa de Libras. 

O grau de satisfação com relação a sua profissão. 

5. As condições de trabalho disponibilizadas ao Intérprete Educacional no 

desenvolvimento de sua prática profissional. 

6. Os caminhos que o Intérprete Educacional deve percorrer para 

conquistar sua valorização profissional. 

 



 

APÊNDICE – E Quadro: Artigos Científicos, Livros, Capítulos De Livro, Dissertações De Mestrados, Tese De Doutorado 

 

Nº DE ORDEM TÍTULO ANO AUTOR(ES) LOCAL ONDE SE ENCONTRA O TRABALHO OBSERVAÇÕES 

01 O Intérprete Educacional. 2009 Alda Valéria Santos de Melo III Fórum Identidades e Alteridades Educação, 

Diversidade e Questões de Gênero. 11 a 13 de 

novembro 

UFS – 

Itabaiana/SE, 

Brasil 

02 Intérprete educacional: desafios 

profissionais e perspectivas. 

2010 Joseneide Nunes dos Santos; 

Mônica de Góis Silva Barbosa 

I Congresso Nacional de Pesquisa em Educação 

Especial e Inclusiva (CNPEEI) & II Encontro de 

Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência 

(EIEPCD) 

Artigo 

03 A educação especial e o 

telejornal: surdos, Closed 

Caption e Intérprete da Libras 

2010 Jobson Luz dos Santos 

Jaqueline Neves Moreira 

VIII Colóquio Internacional “Educação e 

Contemporaneidade” São Cristóvão 22 a 24 de 

setembro. 

Artigo 

04 Tradutor público e Intérprete 

comercial: profissões em 

Aracaju-SE 

 

2011 Roberto Carlos Bastos da 

Paixão 

Gilvânia Alves Matos 

V Colóquio Internacional “Educação e 

Contemporaneidade” São Cristóvão 21 a 23 de 

setembro. 

Artigo 

05 O papel do Intérprete De Libras 

na sala de aula inclusiva no 

contexto de estudo das políticas 

de educação inclusiva 

2012 Alysson Santos Costa; 

Isa Regina Santosdos Anjos 

IV Encontro De Pesquisa Em Inclusão Escolar Da 

Pessoa Com Deficiência: Abordagens Metodológicas 

E II Simpósio Nacional De Inclusão Escolar Da 

Pessoa Com Deficiência 28 a 31 de outubro 

Artigo 

06 Os papéis dos 

Tradutores/Intérprete de Libras 

na educação inclusiva 

2012 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho 

Rozilda Ramos dos S. Oliveira 

VI Simpósio Nordeste De Pesquisa Em Educação 

“Diferentes olhares um mesmo foco: educação” 

30 de novembro , 

01 e 02 de 

dezembro de 2012 

07 A formação do Tradutor e 

Intérprete de Libras: entre a lei e 

o real. 

2013 Alda Valéria Santos de Melo 

Ilka Miglio de Mesquita 

Simone Silveira Amorim 

Rita de Cácia Santos Souza 

Surdez, Deficiência Auditiva e Educação Inclusiva. 

Aracaju-SE. Editora Criação. 

Livro Capitulo do 

Livro 

08 A Função dos 

Tradutores/Intérpretes de 

LIBRAS - TILIBRAS - na 

Educação Inclusiva, 

2013 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho 

Rozilda Ramos dos S. Oliveira 

Rita de Cácia Santos Souza 

Surdez, Deficiência Auditiva e Educação Inclusiva. 

Aracaju-SE. Editora Criação. 

Livro capitulo 

09 O Intérprete de Libras e o aluno 

surdo 

2013 Gicélia Barreto Nascimento Surdez, Deficiência Auditiva e Educação Inclusiva. 

Aracaju-SE. Editora Criação. 

Livro capitulo 



 

10 Formação e atuação do Tradutor 

Intérprete de Libras em sala de 

aula. 

2013 Alda Valéria Santos de Melo Universidade Tiradentes. Aracaju, SE Acervo Unit  

Mestrado em 

Educação 

11 Tradutores/Intérprete de Libras 

(TILIBRAS): construção 

identidária. 

2014 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho 

Rozilda Ramos dos S. Oliveira 

Richardson Albuquerque 

Batalha 

VIII Colóquio Internacional “Educação e 

Contemporaneidade” São Cristóvão, 18 a 20 de 

setembro 

Artigo 

12 O professor versus Intérprete de 

Libras na sala de aula inclusiva 

2014 Rita de Cácia S. Souza; 

Rozilda R. dos S. Oliveira; 

Genivaldo Oliveira S. Filho; e 

et al 

Livro: Introdução aos estudos sobre educação e 

surdos. Aracaju: Editora Criação 

Organizadores: 

todos os autores 

13 O profissional Tradutor e 

Intérprete De Libras 

(TILIBRAS): formação ética e 

ética da formação. 

2015 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho 

 

II Semana de Ações Inclusivas & V Encontro de 

Pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa com 

Deficiência 13 a 16 de outubro 

Artigo:  

14 A formação do Tradutor e 

Intérprete de Libras 

(TILIBRAS) em Sergipe: em 

cena a construção da identidade 

profissional 

2015 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho 

17ª SEMPESq - Semana de Pesquisa da Universidade 

Tiradentes “Luz, Ciência, Tecnologia e Educação” 

Apresentar projeto 

de pesquisa: 

 

15 Intérprete em Libras: um 

mediador na sala de aula 

2015 Jandira Maria de Andrade 

Amanda Gois Santos 

Advanusia S. Silva de Oliveira 

8º Encontro Internacional de Formação de 

Professores e 9º Fórum Permanente de Inovação 

Educacional. Ciência Trabalho, Educação e 

Interculturalidade. 

Artigo: 

https://eventos.set.

edu.br/index.php/e

nfope/article/view/

1488 

16 Profissional Tradutor e 

Intérprete de Libras 

(TILIBRAS): como a legislação 

apresenta a formação 

acadêmica? 

2015 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho, Rozilda R. dos Santos 

Oliveira, Richardson B. de 

Albuquerque 

8º Encontro Internacional de Formação de 

Professores e 9º Fórum Permanente de Inovação 

Educacional. Ciência Trabalho, Educação e 

Interculturalidade. 

Artigo 

17 Um Brasil de várias línguas: 

professores, tradutores da praça 

e intérpretes da nação (1808-

1828) 

2015 Roberto Carlos Bastos da 

Paixão 

Universidade Federal de Sergipe - UFS Dissertação 



 

18 A Escrita de Libras 

(SIGNWRITING) como 

instrumento de trabalho para o 

Tradutor e Intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais 

(TILIBRAS) 

2016 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho, Rita de Cácia Santos 

Souza 

9º Encontro Internacional de Formação de 

Professores e 10º Fórum Permanente de Inovação 

Educacional. Ciência Trabalho, Educação e 

Interculturalidade. 

Artigo 

19 A legislação e a formação do 

Tradutor Intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais/Língua 

Portuguesa para atuação no 

ensino superior: avanços ou 

retrocessos? 

2016 Valéria Simplício da Silva 

Margarida Maria Teles 

Jorge Fortes dos Santos 

9º Encontro Internacional de Formação de 

Professores e 10º Fórum Permanente de Inovação 

Educacional. Ciência Trabalho, Educação e 

Interculturalidade. 

Artigo 

20 A presença de um profissional 

surdo na formação dos 

Tradutores e Intérpretes de 

Libras em Sergipe: mediação de 

conflitos, maximização das 

competências. 

2016 Solange Silva dos Santos 

Geraldo Ferreira Filho 

V Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e 

Interpretação de Libras e Língua Portuguesa. I 

Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística e 

Línguas de Sinais. 

Pôster 

21 As teorias da intepretação e o 

intérprete da língua Brasileira 

de sinais: campos a se pensar 

2017 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho Rozilda R. dos Santos 

Oliveira 

Julyanderson F. R. dos Santos 

10º Encontro Internacional de Formação de 

Professores e 11º Fórum Permanente de Inovação 

Educacional 

Artigo 

22 O profissional Tradutor e 

Intérprete de Libras 

(TILIBRAS): Educação, 

comunicação e ética. 

2017 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho  

Eliana Sampaio Romão 

Rita de Cácia Santos Souza 

SOUZA, Rita de Cácia Santos. Perspectivas sobre 

educação inclusiva. Aracaju: Criação, 2017. 

Capitulo de Livro 

23 Processo histórico da formação 

do Intérprete Educacional de 

Libras em Sergipe (1991-2016). 

2017 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho 

Olhar diverso – Multidisciplinar Revista Multitemas 

da Criação Editora. n 5. Mai/ago. 2017. 

Artigo 

24 Identidade profissional do 

Intérprete de Libras: educ(ação), 

form(ação) e legisl(ação) 

 Genivaldo Oliveira Santos 

Filho 

Eliana Sampaio Romão 

XI Colóquio Internacional “Educação e 

Contemporaneidade” São Cristóvão, 21 a 23 de 

setembro 

Artigo 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados coletado em: Livros, Acervo Unit, II SAI e V EPIEPD, SEMPESq, Livros, III FIAEDQG<Coloquio. 
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ANEXO – A Matriz currículo do Letras/Libras Licenciatura da UFS 

 

1° Semestre 

Fundamentos Filosóficos da Educação 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I 

Linguística I  

Teoria Literária I  

Teoria da Tradução e Interpretação 

Fundamentos da Educação de Surdos 

Libras I 

2° Semestre 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem  

Linguística II 

Teoria Literária II  

Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Adicionais 

História da Libras 

Fonética e Fonologia de Libras 

Libras II 

3° Semestre 

Fundamentos da Educação Inclusiva  

Linguística III  

Português Como Língua Adicional  

Libras III  

Escrita de Sinais I 

Metodologia do Ensino-Aprendizagem de Libras 

4° Semestre 

Linguística Aplicada à Libras  

Morfologia da Libras 

Libras IV 

Escrita de Sinais II  

Metodologia do Ensino-Aprendizagem de Libras 

5° Semestre 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica  

Linguística Aplicada ao Ensino de Português como 

Língua Adicional  

Semântica e Pragmática de Libras  

Libras V 

Estágio Supervisionado da Libras I 

6° Semestre 

Libras VI 

Estágio Supervisionado da Libras II 

7° Semestre 

Libras VII  

Educação de Surdos e Novas Tecnologias 

Estágio Supervisionado da Libras III  

8° Semestre 

Libras VIII 

Estágio Supervisionado da Libras IV 

Atividades Complementares em Libras 

Fonte: 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf;jsessionid=945449D2334CCCCF208CD30DED56B88

C .bicudo1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO – B Parecer consubstanciado do CEP Nº 1.961.261 

 

 

 



 

 



 

 

 


