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Traduzir não é atividade restrita ao estritamente 

linguístico, nem é da ordem do linguístico 

estritamente linguística. Traduzir é criar ligações, 

muitas vezes perigosas; é gerar interfaces, [...]  é 

vincular seres humanos entre si, por vezes de modo 

confrontativo; traduzir é conviver com um desejo que 

jamais se realiza, é viver na companhia constante da 

impossibilidade de realizar plenamente o sentido – e 

no entanto se traduz”.  

 

Adail Sobral  

 

Nossa busca neste trabalho é pensar sobre o Ato de Tradutores-Intépretes da 

Língua de Sinais (TILS), nas relações concretas com os Outros - alunos surdos e 

professores, com os quais dividem seu espaço cotidiano  de trabalho - considerando o 

lugar ocupado por eles nos cenários reais de desenvolvimento da escolarização de 

alunos surdos nas redes regulares de ensino.  

Para situar histórica e socialmente a questão, cabe destacar que a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida como meio de comunicação e expressão 

da comunidade surda brasileira em 2002, pela Lei Nº 10.436, e regulamentada pelo 

Decreto 5.626 em 2005. Vale ressaltar, ainda, que é no decreto, que se faz a primeira 

alusão à função de “Tradutor e Intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa”, bem como 

aos requisitos para sua formação em nível superior. De modo mais específico, é a Lei nº 

12.319/2010 que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira 

de Sinais (TILS). 

Estas medidas legais representam um marco divisor na história e movimentos à 

inclusão de sujeitos surdos no Brasil. Não apenas por sua natureza legal, mas pelos 

desdobramentos político-sociais mobilizados por elas. Dentre eles, geraram o 

fortalecimento do movimento surdo, deslocando estes sujeitos a posição de falantes de 

sua própria língua, ou melhor, sujeitos autônomos na linguagem - capazes de ser, fazer, 

significar e produzir significados. Além de viabilizar a entrada dos sujeitos surdos nas 
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mais diversas instâncias sociais, na condição de sujeitos ativos - socialmente e 

academicamente.  

Esta condição de participação social implicou, automaticamente, na busca por 

direitos de inclusão educacional, gerando uma demanda ainda maior de profissionais 

que façam a tradução/interpretação dos discursos em Libras/Língua Portuguesa e vice-

versa. Nesta perspectiva, o tradutor-intérprete de língua brasileira de sinais (TILS) é 

aquele que domina a Libras e a língua portuguesa e cuja qualificação dá a ele "[...] 

domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de tradução e 

interpretação” (QUADROS, 2004, p. 28). 

Sobre o aspecto da formação dos TILS, devemos resaltar que, atualmente, que a 

oferta não consegue acompanhar as demandas concretas das redes regulares de ensino e, 

ainda, as instituições (escolares e não escolares), na maioria dos casos, tem contratado 

pessoas com a certificação do exame nacional de proficiência em Libras (Prolibras) e/ou 

que têm domínio da Libras o que decorre numa formação que se dá em serviço -  

através das experiências nos diferentes espaços de atuação destes sujeitos (LIMA, 2006, 

LACERDA, 2009). 

Apesar das legislações em voga não tratarem das especificidades de atuação dos 

TILS, na prática tem-se observado demandas de alta complexidade e singularidades, nas 

práticas e conhecimentos requeridos quando estes profissionais atuam em ambientes 

escolares (LODI;LACERDA, 2009).  

O cenário das salas de aula, que antes era apenas de professores e alunos, hoje 

abriga mais um sujeito - o TILS - que entra em cena, não para atuar isoladamente, mas 

para constituir uma tríade na rel(ação) didático-pedagógica, o que não significa que o 

Tradutor-Intérprete possa ou deva ocupar o lugar do professor ou ter a tarefa de ensinar.  A 

questão é que sua atuação em sala de aula decorre  em práticas diferenciadas de trabalho, visto 

que "[...] o objetivo neste espaço não é apenas o de traduzir, mas também o de favorecer a 

aprendizagem por parte do aluno surdo" (LODI;LACERDA, 2009, p. 31). 

Contudo, vale destacar, que a educação de alunos surdos não pode se resumir, ou 

melhor, se restringir a presença (ação) do intérprete.  

 

[...] quando se opta pela inserção do aluno surdo na escola regular,esta 

precisa ser feita com cuidados que visem garantir sua possibilidade por sua 

condição linguística e, portanto, de seu modo peculiar de ser no mundo. Isso 

não parece fácil de ser alcançado e, em geral, vários desses aspectos não são 



contemplados nas experiências inclusivas em desenvolvimento, pois a 

criança surda, com frequência, não é atendida em sua condição 

sociolinguística especial, não são feitas alterações metodológicas que levem 

em conta a surdez, e o currículo não é repensado, culminando em um 

desajuste socioeducacional (LODI;LACERDA, 2009, p.15). 

 

 

O TILS precisa ser visto como parte e não como o todo necessário a inclusão 

educacional de alunos surdos. Ele é um mediador do processo de comunicação entre 

pessoas que não dominam a mesma língua, deixando aberta a possibilidade das 

informações e conteúdos escolares sejam acessíveis aos alunos surdos em sua própria língua 

(língua de sinais), por alguém com competência nesta língua (LACERDA, 2009). 

 

Para ser intérprete é necessário amplo domínio de pelo menos  duas línguas: a 

língua de origem e a língua alvo - Libras e Português -, mas este domínio não 

se refere apenas à fluência, refere-se fortemente a um conhecimento da 

polissemia da língua, da diversidade de sentidos e possibilidades, de 

temáticas e aspectos da cultura que perpassam cada uma das línguas, já que a 

tarefa de interpretar implica não apenas verter palavras/signos de uma língua 

para outra, mas verter sentidos/significados estruturados linguisticamente na 

língua alvo (LACERDA. 2009, p. 29). 
 

E considerando esta esfera particular de atuação profissional, a ideia é refletir 

sobre os elementos inerentes à tradução e à interpretação em suas demandas 

operacionais e relacionais, ou melhor, no processo de produção de 

enunciados/enunciações e construção de significados, fundamentais aos propósitos de 

desenvolvimento e escolarização em jogo.  

Partindo do pressuposto de que os professores, escolhem, no enredo de suas 

práticas pedagógicas, “o que e como enunciam”, cabe ao TILS, em atividade ética 

(responsável/responsiva) e estética (criadora), fazer  o máximo para a realização do 

‘projeto de dizer’ do professor para os alunos e vice-versa. Estas questões estão 

imbricadas no ato tradutório e deixam postas as tensões nas/das quais se tecem este 

ofício.  

Segundo Bakhtin (2003), a posição discursiva dos sujeitos que enunciam é 

determinante à construção dos enunciados. Isto põe em evidência as relações entre os 

falantes (emissor e destinatários). Neste caso, o aluno é o destinatário (a quem o 

professor quer dizer algo), mas o TILS é o interlocutor a quem o discurso é 

encaminhado, para depois chegar aos alunos surdos. E, considerando a neutralidade uma 

impossibilidade, quem é o interlocutor do professor? E se  o professor não faz 



qualquer adaptação para o diálogo e ação didática na relação com os alunos surdos não 

seria contraditório ao princípio inclusivo - tratar diferente os alunos com necessidades 

educacionais especiais para que eles tenham oportunidades iguais de aprendizagem - ou 

seja, dizer igual não é, em certa medida, não é fazer um apagamento dos outros 

(TILS e surdos)? 

São indagações, vistas como passos necessários ao avanço das reflexões a cerca 

do ato tradutório, suas singularidades e suas generalidades. Principalmente, quando 

consideramos os pressupostos bakhitinianos, nos quais a linguagem constitui-se uma 

reação-resposta na cadeia discursiva e que, se manifesta de várias formas, a contar com 

a natureza das relações entre os interlocutores e, destes, com os enunciados dos outros 

(BAKHTIN, 1992, 2003).  

Todo discurso se destina a um Outro que o apreende, e que ao mesmo tempo 

"[...] não é um ser mudo, privado de palavra, mas ao contrário, um ser cheio de palavras 

interiores” (BAKHTIN, 1992, p.294). O processo de significação da enunciação se dá 

na relação entre  um discurso interior com um discurso exterior - é um processo de 

compreensão da palavra-alheia, até que esta se transforme em palavra-própria. Para isso, 

é necessário escuta - silêncio respondente - do outro, “ainda que seja como uma 

compreensão responsiva ativa muda ou como ato-resposta baseado em determinada 

compreensão” (idem). 

O enunciado é o ponto de interseção, o lugar do encontro e do nascimento de 

opiniões diversas, bem como de diferentes relações de sentido, e é neste jogo que o ato 

responsivo do professor se realiza - na relação com o aluno, na eventicidade, no 

acontecimento discursivo, da aula. Compreender o sentido do enunciado vai além da 

apreensão/compreensão do sinal linguístico.  

As palavras se materializam na atividade de interação verbal, como signos 

ideológicos, transformando-se, e por sua essência polissêmica, elas incorporam os mais 

variados significados. No caso da formação escolar de alunos surdos este processo se 

torna ainda mais preocupante, pois em sua maioria, as crianças surdas são filhas de pais 

ouvintes e recebem atendimento bastante insatisfatório, o que faz com que elas cheguem 

às escolas com a linguagem pouco desenvolvida e sem dominarem uma língua - nem a 

língua oral, nem a de sinais (LACERDA, 2009).  

Estas situações incidem diretamente no contexto e desenvolvimento acadêmico 



dos alunos e no agir-fazer de Tradutores-intérpretes, pois são frequentes as situações em 

que os alunos não reconhecem os sinais utilizados pelos TILS, o que inviabiliza a 

apreensão e compreensão dos conteúdos/informações em questão.  

Nestes casos, os Tradutores-Intérpretes são compelidos a modificar e 

complementar os enunciados em circulação, buscando "[...] experiências/informações 

visuais para complementar as aulas, ou ainda fazer desvios/atalhos explicando 

conteúdos que possam fazer mais sentido para as crianças surdas procurando alcançar 

aquilo que é o objetivo do professor" (LACERDA, 2009. p.55). 

Dentro da perspectiva de alguns estudos sobre tradução, isso foge a atividade 

destes profissionais, que devem traduzir de uma língua para outra sem interferência nos 

discursos em questão. Sobre isso, Rosa (2008, p. 61-2), aponta que  

 

Uma visão bastante difundida sobre o ato de traduzir é que ao realizar o seu 

trabalho o tradutor deveria tornar-se um mero canal para permitir a passagem 

de uma língua para outra, como se o tradutor, fosse um “mal necessário” em 

situação plurilíngue. Ainda hoje, o senso comum sustenta a ideia de que para 

traduzir basta saber falar duas ou mais línguas, a correspondência das 

palavras, da gramática e dos idiomatismos, ignorando a pessoa do tradutor, 

mantendo a ilusão de uma possível invisibilidade do tradutor no processo 

tradutório.  
 

Para Sobral (2008, p. 132) trata-se de "[...] uma mediação que depende da 

apropriação específica que cada sujeito, singular que é, faz pessoalmente da 

'interpretação' (objetivação) coletiva do mundo dado".  

Os atos tradutórios e interpretativos, para além de seus elementos técnicos - 

como ações de “transcrição” ou mera escolha de palavras equivalentes - são processos 

de construção de sentido, de negociação de significados. Em se tratando de 

responsividade, compreender é apreender as vozes em relação, e considerar a relação 

entre os elementos que interferem na produção de sentidos dos enunciados.  

Pensar sobre o signo linguístico como materialidade ideológica, sob a ótica da 

ética do ato responsável, que emerge do diálogo, da compreensão ativo-responsiva, é 

um despertar de ressonâncias ideológicas que refletem e refratam os nossos e novos 

sentidos. E 

Se o sentido nasce da diferença, é só na diferença que podemos encontrar 

sentido. Como a tradução é uma atividade de criação de pontes entre 

diferenças, e como a tradução entre línguas orais e línguas de sinais envolve 

diferenças, pode-se dizer legitimamente que traduzir em libras também é 

dizer o “mesmo” a outros. (SOBRAL, 2008, p. 143) 
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