




Governador

Vice Governador

Secretária da Educação

Secretário Adjunto

Secretário Executivo

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC

Cid Ferreira Gomes

Domingos Gomes de Aguiar Filho

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Maurício Holanda Maia

Antônio Idilvan de Lima Alencar

Cristiane Carvalho Holanda

Andréa Araújo Rocha





Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Introdução à Tradução e
Interpretação de Libras

Fortaleza/Ceará
2013

Tradução e Intérpretação de Libras 1



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Coordenação Técnica Pedagógica:

Mariana Farias Lima

Willer Cysne Prado e Vasconcelos

Equipe de Elaboração:

Mariana Farias Lima

Willer Cysne Prado e Vasconcelos

Colaboração:

Francisca Aldenisa Peixoto da Silva

Tradução e Intérpretação de Libras 2



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Sumário

1. Apresentação............................................................................................................05

2. Caracterização do Profissional Tradutor e Intérprete de Libras........................06

3. Formação Profissional do Tradutor e Intérprete de Libras................................11

4. Campos de Atuação Profissional............................................................................15

5. Referências  Bibliográficas.....................................................................................20

Tradução e Intérpretação de Libras 3



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

1. Apresentação

Este  manual  pedagógico  corresponde  à  disciplina  Introdução  à  Tradução  e

Interpretação  de  Libras,  com  carga  horária  de  quarenta  horas/aula,  componente

curricular do primeiro ano do Curso Técnico de Tradução e Interpretação de Libras.

Essa  disciplina  tem  o  objetivo  de  levar  o  alunado  a  conhecer  e  caracterizar  o

profissional  tradutor  e  intérprete  de Libras,  sua  formação profissional  e  os  campos de

possível atuação, bem como a postura e vestimenta adequada para o exercício profissional.

Elaborado no intuito de qualificar o processo de ensino-aprendizagem, este manual é

um instrumento pedagógico que se constitui como um mediador para facilitar o processo

de ensino-aprendizagem em sala  de  aula  embasado em um método problematizador  e

dialógico que aborda os conteúdos de forma clara e participativa, assim tornando o aluno

protagonista do seu aprendizado facilitando a apropriação dos conceitos de forma crítica e

responsável.

Bons Estudos!
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2. Caracterização do Profissional Tradutor e Intérprete de Libras

Nesse  capítulo,  iremos  conhecer  o  perfil  do  Tradutor  e  Intérprete  de  Língua

Brasileira  de  Sinais  (Libras),  entender  como  se  dá  a  sua  atividade  profissional  e  os

requisitos que caracterizam essa profissão.

Figura 01

Fonte: internet.

O livro O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa

de Quadros (2004), expedido pelo Ministério da Educação, apresenta o seguinte conceito

em relação a esse profissional: "pessoa que traduz e interpreta a língua de sinais para a
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língua falada e vice-versa em quaisquer modalidades que se apresentar (oral ou escrita)".

Esse profissional além de apresentar a proficiência linguística necessária, tanto na

Libras quanto na Língua Portuguesa, deve também ter a qualificação desejada, isto é, uma

formação específica. Sobre a formação, iremos abordar esse assunto no capítulo seguinte.

É importante distinguir os conceitos de tradução e interpretação para, em seguida,

podermos entender quais as atividades que competem ao Tradutor e Intérprete de Libras.

Vejam a seguir, a distinção entre essas duas ações descritas por Guerini (2008):

Figura 02

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao enfocar a tradução de ou para uma língua de sinais é importante ressaltar que há

duas formas de registro formal dessas línguas, uma delas realiza-se através de vídeos

com a captação da sinalização do interlocutor. Outra forma de registro de uma língua de

sinais é através do sistema SignWriting, que são símbolos visuais que representam a escrita

do sinal com todos os parâmetros nele contido, esse sistema foi criado por Valeria Sutton

há cerca de 35 anos, com o objetivo de uma notação para movimentos de dança, e hoje

adotado no Brasil, como também por outros países, como uma forma de grafia da Libras
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através das pesquisas precursoras de Stumpf (STUMPF, 2005).

Através dessas duas possibilidades de registro de uma língua de sinais, em vídeo ou

através  da  escrita  de  sinais,  pode-se  então  realizar  uma  tradução,  isto  é,  tradução  de

escritos e registros de uma língua para outra, e não só interpretação, que é mais usual no

âmbito que se desenvolvem as traduções de/para uma língua de sinais.

A intérprete  e  pesquisadora  Lima  (2006,  p.35)  explicita  em  sua  dissertação  a

principal  diferenciação  entre  tradução  e  interpretação,  “enquanto  o  tradutor  pode

interromper o seu trabalho para consultar fontes internas e externas, o intérprete tem de

adquirir todo o vocabulário e o conhecimento necessário antes do ato tradutório em si”.

Atividade 01

Após conhecer  as  diferenças  entre  a  Tradução  e  a  Interpretação estudaremos as

características desejáveis  que esse profissional  deve apresentar e  suas atribuições,

além  das  proficiências  linguísticas  nas  duas  línguas,  da  competência  tradutória  e  da

qualificação. 
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Façam uma busca pela internet sobre as diferenças entre a Tradução 

e a Interpretação, segundo os estudiosos da área, e redija um 

pequeno texto sobre cada atividade com exemplos.

Façam uma busca pela internet sobre as diferenças entre a Tradução 

e a Interpretação, segundo os estudiosos da área, e redija um 

pequeno texto sobre cada atividade com exemplos.

DICA DE LEITURA 02:

Intérprete de Libras: em atuação na educação infantil e ensino 

fundamental.

Cristina Broglia Feitosa de Lacerda.
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Em  01º  de  setembro  de  2010,  através  da  promulgação  da  Lei  12.319,  foi

regulamentada a  profissão de Tradutor  e Intérprete  da Língua Brasileira  de Sinais.  As

atribuições referentes a esse profissional é elencado na lei, no sexto artigo:

Quadros (2004) estabelece os seguintes requisitos:

 Confiabilidade (sigilo profissional);

 Imparcialidade (o intérprete deve ser neutro e não interferir com opiniões próprias);

 Discrição  (o  intérprete  deve  estabelecer  limites  no  seu  envolvimento  durante  a

atuação);

 Distância profissional (o profissional intérprete e sua vida pessoal são separados);

 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).

Os quesitos apresentados anteriormente são objeto de reflexão e estudo, amplamente

debatidos entre pesquisadores que discutem o perfil profissional do Tradutor e Intérprete

Tradução e Intérpretação de Libras 8

Art. 6. São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências:

I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdoscegos, 
surdoscegos 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
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de Libras. Vários são os fatores que influenciam nessa discussão: o campo de atuação

(educacional,  conferência,  comunitário,  midiático,  etc),  os  envolvidos,  a  situação,  as

condições do trabalho/atividade, entre outros. 

O artigo sétimo da lei 12.319 de 2010 diz que:

Essa discussão enfoca não a necessidade ou exclusão de um ou outro quesito, mas

quais os limites que devem ser  seguidos e adequados para cada momento. Como uma

profissão ainda recente, no tocante ao reconhecimento legal e as atribuições pertinentes ao

exercício profissional,  ainda há muito a se estabelecer  e  definir  como parâmetro a ser

tomado pela classe profissional.

Atividade 02
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Organizar em 05 equipes, dando a cada um dos quesitos 

apresentados por Quadros (2004) como tema, e cada grupo discutir 

internamente sobre determinado item, e em seguida apresentar para 

toda turma. Ao final, fazer um debate sobre todos os quesitos e 

refletir se há outros que possam integrar esse conjunto.

Art. 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 postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício 
profissional;

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
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3. Formação Profissional do Tradutor e Intérprete de Libras

A formação dos ILS, de modo geral, tem sido muito reivindicada há alguns anos,

desde que os surdos começaram a se posicionar enquanto sujeitos que possuíam

uma língua e uma cultura diferentes dos demais. (SANTOS, 2006, p.96).

No Brasil, a formação e atuação do Tradutor e Intérprete de Libras iniciaram-se nas

instituições de e para surdos, na busca em delinear um perfil  para este profissional.  A

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) foi uma instituição

que iniciou ações e atividades com este fim, no final  da década de oitenta,  pois criou

departamento  específico  em seu  organograma administrativo  e  organizou os  primeiros

cursos  de  formação  e  encontros  entre  os  profissionais,  muitos  destes  iniciaram a  sua

jornada  dentro  dos  espaços  religiosos  que  participavam  pessoas  surdas  (QUADROS,

2004).

Figura 03

Fonte: internet – autor: Sérgio Junior.

Em outro momento posterior, a discussão e reflexão mais minuciosa em torno do
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processo tradutório do par linguístico Libras/Português e do profissional que realiza esta

atividade migraram para as associações de intérpretes de língua de sinais (APILS) e para o

meio acadêmico, já que as primeiras APILS surgem no inicio do século XXI e as pesquisas

com esse  fim despontam após  a  década  de  noventa,  conforme Santos  (2006)  e  Lima

(2006).

Um  grande  avanço  para  a  classe  de  profissionais  tradutores-intérpretes  de

Libras/Português  foi  o  respaldo  legal  alcançado  através  da  Lei  12.319.   Apesar  da

conquista da lei ter sido um avanço, não prevê profissionais com formação específica em

nível superior. Anteriormente, em 2005, o decreto-lei 5.626/2005 prevê a formação em

nível superior. 

Desde  o  respaldo  legal  que  a  Libras  conquistou,  principalmente  após  a

regulamentação da Lei 10.436 de 2002 com o decreto-lei 5.626 de 2005, a necessidade de

existir  uma  categoria  de  profissionais  com  habilidades  e  atribuições  específicas  para

atuarem nos espaços mais diversos cresce vertiginosamente, já que esse profissional – o

intérprete – é requisitado cada vez mais, para promover a acessibilidade de pessoas surdas

nos ambientes públicos e educacionais.

Figura 04
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Fonte: elaborado pelo autor.

Os cursos de formação de TILSP passaram a ser sistematizados e começaram a ser

ofertados  de  forma regular  na  FENEIS,  nas  Associações  de  Surdos  e  em seguida  nas

Associações de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. Os cursos eram ofertados

ainda em nível técnico, pois não tinham a estrutura de um curso de graduação e nem eram

organizados em faculdades e/ou universidades. Estes cursos colocavam os profissionais no

mercado de trabalho para atuarem como TILSP. Atualmente ainda há cursos com esse

perfil  no  mercado,  mas  muitos  destes  foram  reformulados  e  buscam  oferecer  uma

formação de acordo com a exigência profissional para o desempenho do papel de tradutor

e intérprete de língua de sinais.

A formação apenas técnica não era suficiente para atender a demanda, os estudos

apontavam a necessidade de uma formação mais complexa, condizente com a exigência

linguística e tradutória requerida pelas instituições – públicas e privadas – e pelos surdos,

que utilizavam diretamente o produto final da interpretação (SANTOS, 2006).

As políticas de formação para TILSP e a construção de um currículo de formação

em nível superior avançarão na medida em que a classe avançar nas lutas e na

afirmação  de  sua  identidade  política  demarcando  território  e  conquistando

espaços,  tal  como  a  comunidade  surda,  para  posicionarem-se  enquanto

profissionais  afirmando  que  sua  atuação  ultrapassa  a  tradução  de  códigos

linguísticos,  mas  que  direciona-se  na  construção  de  pontes  dialógicas  entre

sujeitos singulares, na desconstrução e reconstrução de enunciados, na produção

de sentidos e na aproximação de mundos. (NASCIMENTO, 2012, p.69).

Em 2006 a Universidade Federal de Santa de Catarina (UFSC) ofereceu o curso de

graduação em Letras-Libras à distância, de habilitação em licenciatura, com quinhentas

vagas distribuídas em 09 Instituições de Ensino Superior (IES) e em 2008, essa mesma

universidade  ampliou  o  número  de  vagas  para  novecentas,  divididas  em  turmas  de

licenciatura e de bacharelado, totalizando em dezoito as IES que ofertam esse curso na

modalidade à distância. Esta ação de grande porte pode ser viabilizada pela modalidade à

Tradução e Intérpretação de Libras 12
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distância que visa à democratização do ensino (CERNY; PEREIRA; QUADROS, 2008).

A quantidade considerável de profissionais que concluiu o curso de Letras-Libras

Bacharelado poderão somar esforços junto as Associações de Tradutores e Intérpretes de

Libras e as instituições de/para surdos para a conquista do reconhecimento profissional

perante as casas legisladoras do país, como Assembleias Legislativas Estaduais, a Câmara

Federal  e  o  Senado,  além  de  exigir  uma  atualização  legal  de  seu  cargo  e  formação

especializada em nível superior para melhor atender a demanda social vigente.

Figura 04

Fonte: elaborado pelo autor.

Atividade 03
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Reflita coletivamente quais são os possíveis cenários que o Tradutor e 

Intérprete de Libras irá atuar e quais os caminhos que devem ser 

traçados para se chegar ao perfil profissional almejado. Em seguida, 

faça um painel em grupo elencando o profissional de “ontem”, o 

profissional de “hoje” e o profissional de “amanhã”.

Reflita coletivamente quais são os possíveis cenários que o Tradutor e 

Intérprete de Libras irá atuar e quais os caminhos que devem ser 

traçados para se chegar ao perfil profissional almejado. Em seguida, 

faça um painel em grupo elencando o profissional de “ontem”, o 

profissional de “hoje” e o profissional de “amanhã”.
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4. Campos de Atuação Profissional

O Tradutor e Intérprete de Libras poderá atuar em diversos contextos e ambientes,

mas o educacional é o campo normalmente com maior oferta, portanto quase obrigatório

sua passagem por essa área (PIRES, 2008).

Cada contexto irá apresentar condições específicas que irão influenciar na conduta

profissional do Tradutor e Intérprete de Libras, a trajetória percorrida pelos intérpretes é

reproduzido na imagem a seguir:

Figura 05

Fonte: elaborado pelo autor

Os cenários ou campos de atuação são mutáveis, e cada nova necessidade que surge,

outro  novo  campo  de  atuação  pode  se  configurar,  mas  há  aqueles  já  conhecidos  e

tradicionais na profissão, são eles:

 Educacional (escolas, faculdades, universidades, cursos, etc);

Tradução e Intérpretação de Libras 14
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 Conferência (palestras, encontros, simpósios, congressos, etc);

 Comunitária (associações, instituições de terceiro setor, familiar, etc);

 Religioso (cultos, missas, casamentos, orações, etc);

 Midiático (programas televisivos, internet, dvds, etc);

 Jurídico (audiências, orientações, palestras, atendimento, etc);

 Médica (consultas, prevenção, palestras, etc);

 Editorial (livros, cartilhas, manuais, etc);

 Entre outros.

A reflexão sobre a postura, conduta e vestimenta para cada contexto de atuação é

necessária, já que pode variar bastante.

Figura 06

Fonte: elaborado pelo autor.

Atividade 04
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Analisar cada campo de atuação do Tradutor e Intérprete de Libras e 

elencar quais são as condutas e vestimentas adequadas para cada 

situação, cada grupo fica com um ou dois cenários. Discutir em 

grupo.
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Vejamos as seguintes situações de determinadas áreas de atuação:

 Interpretação Comunitária

 Interpretação de Conferência

Tradução e Intérpretação de Libras 16
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 Interpretação Midiática

 Interpretação Generalista

Tradução e Intérpretação de Libras 17
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 Interpretação Educacional

Campos de Atuação: diversos

Tradução e Intérpretação de Libras 18
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




