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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisou como os Tradutores e Intérpretes de Libras - TILs estão atuando 

no processo tradutório dos conteúdos de Ciências Biológicas. Sabendo que a atuação deste 

profissional está inteiramente atrelada a aprendizagem do aluno surdo e que quando se trata 

dos conteúdos de Ciências Biológicas, esse processo requer ainda mais atenção e cautela, pois 

esses conteúdos abordam uma diversidade de conceitos muito grande e muito deles estão 

longe do cotidiano dos alunos e precisam ser passados em sala de aula para que eles não 

sejam privados do conhecimento. Tendo em vista esse cenário, nosso objetivo foi 

compreender a atuação dos tradutores e intérpretes de Libras no processo tradutório dos 

conteúdos de Ciências Biológicas, entendendo de que maneira essa atuação pode afetar o 

ensino e aprendizagem do aluno surdo. Como processo metodológico, realizamos pesquisas 

bibliográficas, qualitativas e um estudo de caso, onde foram entrevistados TILs e professores 

de Biologia de uma escola da rede municipal da cidade de Gravatá - PE que atende até o 

ensino fundamental séries finais e possui uma grande demanda de alunos surdos. A 

investigação apontou que o processo tradutório dos conteúdos de Ciências Biológicas 

realizado pelos TILs não está sendo executado como deveria, a pesquisa nos mostrou também 

vários fatores que afetam esse processo, além da má formação dos TILs, temos a ausência dos 

professores na participação da aprendizagem dos estudantes surdos. Nossas considerações nos 

mostraram que diante deste contexto, o único prejudicado é o aluno surdo, pois terá durante 

toda a sua trajetória educacional uma lacuna nos conhecimentos, principalmente se tratando 

da Biologia.    

PALAVRAS-CHAVE: Tradutores e Intérpretes de Libras. Professores de biologia. 

Conteúdos de Ciências Biológicas. Alunos surdos. Processo tradutório.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research analyzed how the Translators and Interpreters of Libras - TIL are acting 

in the translation process of the contents of Biological Sciences. Knowing that the 

performance of this professional is entirely tied to the learning of the deaf student and that 

when it comes to the contents of Biological Sciences, this process requires even more 

attention and caution, since these contents approach a very great diversity of concepts and 

many of them are far from of the students and must be passed in the classroom so that the 

learners are not deprived of knowledge. In view of this scenario, our objective was to 

understand the role of the translators and interpreters of Libras in the translation process of the 

Biological Sciences contents, understanding how this action can affect the teaching and 

learning of the deaf student. As a methodological process, we carried out bibliographical and 

qualitative researches and a case study, where TILs and Biology teachers were interviewed 

from a school in the city of Gravatá - PE, which attends elementary school final grades and 

has a great demand for deaf students. The research pointed out that the translation process of 

the Biological Sciences contents carried out by the TILs is not being executed, as it should, 

the research also showed us several factors that affect this process, besides the poor formation 

of the TILs, we have the absence of the teachers in the participation of the learning of the 

Deaf students. Our considerations have shown us that in this context, the only disadvantage is 

the deaf student, since during his completely educational career he will have a gap in 

knowledge, especially in Biology. 

KEY WORDS: Translators and Interpreters of Pounds. Biology teachers. Contents of 

Biological Sciences. Deaf students. Translation process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación analizó cómo los Traductores e Intérpretes de Libras - TIL están 

actuando en el proceso traductor de los contenidos de Ciencias Biológicas. Sabiendo que la 

actuación de este profesional está completamente vinculada al aprendizaje del alumno sordo y 

que cuando se trata de los contenidos de Ciencias Biológicas, este proceso requiere aún más 

atención y cautela, pues estos contenidos abordan una diversidad de conceptos muy grande y 

mucho de ellos están lejos de lo cotidiano de los alumnos y necesitan ser pasados en el aula 

para que los educandos no sean privados del conocimiento. En vista de este escenario, nuestro 

objetivo fue comprender la actuación de los Traductores e Intérpretes de Libras en el proceso 

traductor de los contenidos de Ciencias Biológicas, entendiendo de qué manera esa actuación 

puede afectar la enseñanza y aprendizaje del alumno sordo. Como proceso metodológico 

realizamos investigaciones bibliográficas, cualitativas y un estudio de caso, donde fueron 

entrevistados TILs y profesores de Biología de una escuela de la red municipal de la ciudad 

de Gravatá - PE que atiende hasta la enseñanza fundamental series finales y posee una gran 

demanda de alumnos sordos. La investigación apuntó que el proceso traductor de los 

contenidos de Ciencias Biológicas realizado por los TILs no está siendo ejecutado como 

debería, la investigación nos mostró también varios factores que afectan ese proceso, además 

de una mala formación de los TILs, tenemos la ausencia de los profesores en la participación 

del aprendizaje de los alumnos sordos. Nuestras consideraciones nos mostraron que ante este 

contexto, el único perjudicado es el alumno sordo, pues tendrá durante toda su trayectoria 

educativa una laguna en los conocimientos, principalmente si se trata de la Biología. 

PALABRAS-CLAVE: Traductores e intérpretes de libras. Profesores de biología. 

Contenidos de Ciencias Biológicas. Estudiantes sordos. Proceso traductor.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A educação é um processo contínuo que em sala de aula ocorre por meio do ensino e 

aprendizagem, por meio da forma como o professor passa os conteúdos e de como os alunos 

assimilam e compreendem o que está sendo passado. Libâneo (1994) afirma que esse 

processo deve estimular o desejo e o gosto pelo estudo, mostrando assim a importância do 

conhecimento para a vida e o trabalho.       

 Em se tratando das áreas específicas de Ciências Biológicas, seus conteúdos possuem 

uma grande variedade de conceitos que quando não compreendidos, geram uma dificuldade 

no entendimento e consequentemente no aprendizado do aluno. Em uma sala de aula que em 

meio a tantos estudantes, contenha um estudante surdo, o processo de ensino e aprendizagem 

torna-se mais difícil.          

 No Brasil, no ano de 2011, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
1
 

divulgou os primeiros dados do Censo Demográfico de 2010 onde incluía dados referentes às 

deficiências, entre elas, a deficiência auditiva, existindo cerca de 9.8 milhões de pessoas com 

algum nível dessa deficiência, representando cerca de 5% da população brasileira. A última 

contagem feita pelo IBGE sobre os surdos na escola foi no ano de 2000 e mostrou que 357 

mil pessoas com deficiência estavam na faixa etária escolar (de 5 a aproximadamente 16 

anos) e segundo o MEC (Ministério da Educação), apenas um quinto destas crianças e 

adolescentes vão à escola.  

 A história nos apresenta que durante muito tempo os surdos foram excluídos da 

sociedade, muitas pessoas nunca tiveram contato e nem se quer ouviram falar sobre o que é 

ser na realidade um surdo, e pensam que a surdez é apenas uma doença que invalidam as 

pessoas, nas escolas ainda são encontradas dificuldades para incluir alunos que precisam de 

um acompanhamento diferenciado. Sacks (2010) mostra em seu livro, Vendo vozes, o quanto 

esse processo de reconhecimento foi e ainda é difícil, onde os próprios surdos não se 

reconhecem.  

O termo “surdo” é vago, ou melhor, é tão abrangente que nos impede de levar em 

conta os graus de surdez imensamente variados, graus que têm uma importância 

qualitativa e mesmo “existencial”. Há os que têm “dificuldade para ouvir”, mais ou 

menos 15 milhões dentre a população americana, pessoas que conseguem ouvir 

                                                           
1
Disponível em: http://www.deficienteciente.com.br/tag/censo-ibge. Acesso em: 17/10/2016 
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parte do que se fala com o auxílio de aparelhos auditivos e um pouco de atenção e 

paciência provindos de quem fala com eles. (SACKS, 2010, p.17) 

 

 O reconhecimento da pessoa surda foi um processo lento e começou a partir de lutas 

em busca da inclusão social. De acordo com Cavalcante (2005) a inclusão é a capacidade de 

entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com 

pessoas diferentes de nós.         

 No ano de 1996 foi homologada a LEI de nº 9394/96 – Lei De Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – 1996, capitulo V que nota sobre a educação especial, vem 

trazendo avanços significativos em relação a inclusão escolar. O Art. 58 traz a seguinte 

compreensão: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais.” (BRASIL,1996, p.12) 

  Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2007). No ano de 2003, foi implementado pelo MEC o Programa Educação 

Inclusiva que diz:  

Direito à diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino 

em sistemas educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação 

de gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de 

acesso de todos à escolarização, à oferta do atendimento educacional especializado e 

à garantia da acessibilidade. (MEC/SECADI) 
2
 

 

 No Brasil, as leis voltadas para a inclusão sofreram muitas alterações com passar do 

tempo, começando em 1961 com a LEI nº 4.024 que dizia: “A Educação de excepcionais, 

deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de Educação, a fim de integrá-los na 

comunidade”. À medida que mais pessoas foram tendo conhecimento sobre a legislação, o 

reconhecimento de pessoas com deficiências foi surgindo e tomando um espaço na sociedade.

 No ano de 1994 foi reafirmado o compromisso com a educação para todos com a 

Declaração de Salamanca, sendo esse documento uma resolução da ONU (Organização das 

Nações Unidas), é uma declaração Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais. Foi um grande avanço para a inclusão, ela diz que todas as escolas deveriam 

                                                           
2 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-

inclusao/quem-e-quem. Acesso em: 17/10/2016 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm
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acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais ou linguísticas.  

A declaração de Salamanca ressalta, também, que a escola inclusiva propicia um 

ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidade e participação e que 

todas as crianças devem, sempre que possível, aprender juntas, independente de 

quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter para isso devem receber, 

quando necessário, o suporte extra requerido para assegurar uma educação efetiva. 

(SILVA, 2008, p.9) 

 Mesmo com a implantação de programas de educação inclusiva, de leis ou 

declarações, a realidade não mudou muito, além das dificuldades de se estabelecer uma 

inclusão, quando o aluno surdo chega à escola se depara muitas vezes com professores 

despreparados e que não sabem lidar com ele, e deixa todo processo de ensino e 

aprendizagem a cargo dos Tradutores e Intérpretes de Libras (TILs), o que pode gerar uma 

passagem de conteúdo falha prejudicando o aluno surdo.      

 O processo de ensino e aprendizagem geralmente se dá pelo modo de como o 

professor explica o conteúdo e como o aluno entende o que está sendo abordado, sabendo que 

cada um compreende de forma diferente, visto que eles possuem diferentes preferências no 

modo de aprender. 

Em todo processo de aprendizagem humana, a interação social e a mediação do 

outro tem fundamental importância. Na escola, pode-se dizer que a interação 

professor-aluno é imprescindível para que ocorra o sucesso no processo ensino 

aprendizagem. (LOPES, 2011, p.4) 

 Segundo Masetto (2012) o professor tem um papel muito importante para os alunos, 

pois é nele que eles se espelham.  

 O professor verdadeiramente comprometido com o desempenho de seu papel 

docente de forma rica e multifacetada é aquele que preocupa com o todo da 

formação daqueles que se pretende que sejam, além de profissionais competentes, 

cidadãos atuantes e responsáveis. (MASETTO, 2010, p.3) 

 Nos conteúdos de Ciências Biológicas esse processo torna-se dificultoso e o processo 

tradutório ainda mais, pois sempre existe uma relação entre teorias e conhecimentos empíricos 

e quando não são bem explicados pode existir uma deficiência de linguagem, o TIL tem que 

ter domínio dos sinais das palavras utilizadas pelo professor, se não, o educando surdo não 

terá acesso ao conteúdo total que o professor está abordando, é como se durante o processo de 

tradução houvesse uma quebra de conteúdos prejudicando o aprendizado do surdo.  

 Do ponto de vista de Sack (2010):  
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Ser deficiente na linguagem, para um ser humano, é uma das calamidades mais 

terríveis, porque é apenas por meio da língua que entramos plenamente em nosso 

estado e cultura humanos, que nos comunicamos livremente com nossos 

semelhantes, adquirimos e compartilhamos informações. (SACK, 2010, p.19). 

  

 Durante o processo de tradução o TIL deve estar atento ao que o professor está falando 

para não deixar faltar informações para o aluno surdo, usar de expressões faciais, pois 

segundo Quadros (2009) as expressões faciais também fazem parte da comunicação humana. 

Através delas, podemos revelar emoções, sentimentos, intenções para nosso interlocutor. Elas 

são utilizadas em todas as línguas. No caso das línguas de sinais, as expressões faciais 

desempenham um papel fundamental, essas expressões ajudam na compreensão do aluno 

surdo facilitado a aprendizagem.        

 Segala (2010) afirma que o tradutor deve ter domínio em Língua Portuguesa e Libras; 

suas variações linguísticas, sociais e culturais, e também ter conhecimento do tema, ou seja, 

da área e suas normas linguístico-culturais. Então se este tradutor não possuir uma formação 

qualificada o educando surdo será prejudicado com uma má formação conceitual. 

 Diante das dificuldades encontradas na inclusão do estudante surdo na escola e 

principalmente no processo de tradução de conteúdos realizado pelos Tradutores e Intérpretes 

de Libras, a pesquisa visa compreender os seguintes questionamentos: como ocorre o 

processo tradutório dos conteúdos de Ciências Biológicas no ensino fundamental e o quanto 

esse processo atende o educando surdo?        

 Neste sentido, a pesquisa teve como principal objetivo compreender a atuação dos 

Tradutores e Intérpretes de Libras no processo tradutório dos conteúdos de Ciências 

Biológicas, entendendo de que maneira essa atuação pode afetar o ensino e aprendizagem do 

aluno surdo.             

 Sabendo-se que, todo processo de tradução exige muita cautela, é preciso ter domínio 

do que está sendo traduzido, e nos conteúdo de Biologia ele precisa ser bem executado para 

não causar problemas durante toda construção educacional, para esta questão, buscamos 

entender como funciona o processo tradutório dos conteúdos de Ciências Biológicas através 

da atuação do TIL.         

 Procuramos nos dados coletados, analisar se os Tradutores e Intérpretes de Libras 

possuem domínio das palavras utilizadas nos conteúdos de Ciências Biológicas, visto que esse 

domínio é essencial durante uma tradução.        

 Ao longo da pesquisa, buscamos Compreender o quanto o processo tradutório atende a 
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proposta, didático – pedagógico dos conteúdos de Ciências Biológicas em relação ao 

estudante surdo.           

 Para atender os objetivos acima descritos, foram realizadas entrevistas com 

professores de Biologia e Tradutores e Intérpretes de Libras, visto que a pesquisa trata-se do 

tipo qualitativa, essas entrevistas foram realizadas de forma semiestruturadas e também foram 

realizadas pesquisas bibliográficas.         

 Toda execução da metodologia foi feita em uma escola municipal de Gravatá – PE, 

nas séries finais do Ensino Fundamental, por se tratar de um estudo de caso, foram 

entrevistados todos os professores de Ciências Biológicas e todos os TILs da escola. Após a 

coleta dos dados, foi feita a análise e a partir dela, podemos observar o quanto o processo 

tradutório é fundamental na vida do aluno surdo e se tratando do aprendizado, ele tem um 

papel primordial, pois, é por meio desse processo que o conteúdo será passado e também 

observamos o quanto ele é falho se tratando dos conteúdos de Ciências Biológicas. 

 Uma vez que foi apresentada uma visão geral da pesquisa, serão apresentados 

conceitos que vão desde o surgimento da educação especial e inclusiva, percorrendo o trajeto 

da Libras e dos Tradutores e Intérpretes, até chegar no processo tradutório realizado pelos 

TILs dos conteúdos de Ciências Biológicas, trata-se de uma longa jornada que nos ajuda a 

compreender o que está por traz de todo processo de tradução e aprendizagem dos alunos 

surdos.  
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2 A TRAJETÓRIA DO PROCESSO TRADUTÓRIO – Tradutor e Intérprete de Libras, 

o sujeito ativo desse processo. 

 Para assegurar a pesquisa, a seguir serão definidos conceitos concomitantemente com 

bases teóricas que envolvem o processo tradutório dos conteúdos de Ciências Biológicas 

realizado pelos TILs. Começando com a base do desenvolvimento do processo educacional 

dos surdos que se trata da Educação especial e da Educação inclusiva.    

 Ao refletimos em Educação especial e Educação inclusiva, temos a visão de que são 

ações criadas para dar suporte a pessoas que precisam de algum atendimento ou ajuda 

específica, e muitas vezes pensamos que ambas atendem da mesma forma, porém cada uma 

possui uma forma de acolher e de tentar promover a inclusão de pessoas com deficiências na 

sociedade. 

2.1 Educação especial x Educação inclusiva: quem melhor atende as necessidade 

dos surdos?  

 Segundo Mantoan (2010) as diretrizes da Política de Educação Especial se 

fundamentam na diferenciação para incluir e são extensivas a todas as ações e serviços da 

educação especial. 

A definição de um público-alvo da educação especial eliminou a possibilidade de 

um grande número de alunos serem encaminhados a seus serviços, por exclusão 

total ou parcial das turmas comuns. A diferenciação para excluir era ato comumente 

praticado, mesmo com base nas melhores intenções. Os serviços da educação 

especial permitiam que alunos com dificuldades de aprendizagem, por exemplo, 

fossem atendidos em salas de recursos, em classes especiais e até mesmo em escolas 

especiais. Os professores de educação especial se descaracterizavam ao atender a 

esses casos e tinham seus perfis desfigurados e suas competências subutilizadas. A 

exclusão se mantinha e se justificava por esses descaminhos. (MANTOAN, 2010, 

p.3) 

 

 A educação inclusiva surge com uma nova perspectiva, mesmo estando atrelada a 

educação especial, pois ambas buscam atender pessoas com necessidades especiais, porém de 

formas distintas.   

A educação inclusiva é uma ação educacional humanística, democrática, amorosa, 

mas não piedosa, que percebe o sujeito em sua singularidade e que tem como 

objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos 

(OLIVEIRA, CAVALCANTE, 2014, p.68). 

 A educação especial mesmo sem intenção acaba excluindo, então surge à educação 

inclusiva com a proposta de acolher, incluindo a pessoa com necessidades especiais sem 

diferenças. Ainda segundo Mantoan (2010) os objetivos da educação especial na perspectiva 
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da educação inclusiva asseguram a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.       

 A educação especial trabalhava da seguinte forma: cada necessidade era atendida de 

forma diferente, com escolas especiais para tal necessidade e professores especializados. Em 

1973 o MEC criou Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, órgão responsável por 

coordenar a educação especial no país, mesmo assim ainda houve barreias, Segundo Lodi 

(2013) foi criada “a Política Nacional de Educação que busca instituir sistemas educacionais 

que consideram igualdade e diferença como valores indissociáveis e constitutivos de nossa 

sociedade”. 

O Decreto, motivado pelos movimentos das comunidades surdas e por 

pesquisadores da área da educação de surdos, foi promulgado após o 

reconhecimento legal da língua brasileira de sinais (Libras) como meio de 

comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras. (LODI, 2013, p.51)  

  Lodi (2013) destaca que enquanto o texto da Política de Educação Especial visa 

instituir objetivos e traçar diretrizes que deem conta da enorme diversidade que constitui o 

alunado brasileiro, o texto do Decreto nº 5.626/05 dispõe sobre os processos educacionais 

específicos das pessoas surdas, dando destaque à necessidade implantação da educação 

bilíngue, tendo em vista a formação de profissionais que deem conta desses alunos surdos a 

fim de incluí-los no mundo escolar, mas esse decreto só foi estabelecido graças à luta pela 

inclusão dos surdos. As discussões sobre educação inclusiva, legalização da língua de sinais e 

os conteúdos do decreto só começarem por volta do ano de 1996, a partir da realização da 

Câmara Técnica: O Surdo e a Língua de Sinais. 

A Câmara Técnica caracterizou-se como um fórum democrático que teve como 

objetivo principal subsidiar as discussões referentes ao Projeto de Lei nº 131/96 em 

tramitação no Senado Federal, que dispunha sobre o reconhecimento da Libras. 

Após quatro dias de intensos trabalhos, traçou-se, no documento final, o contexto 

em que as pessoas surdas viviam e apresentou-se a necessidade de legalização da 

Libras, a fim de ser possível a participação social dos membros das comunidades 

surdas como cidadãos brasileiros. (LODI, 2013, p.53) 

 Foi apresentado características da Libras e de seus usuários, também discutida a 

formação dos TILs, onde foi vista a necessidade de se implementar Libras no currículo de 

profissionais que possam atuar com surdos, inclusive no currículo dos professores. 

O documento final serviu de base para as discussões do Projeto de Lei nº 131/96 nas 

Comissões Técnicas do Senado Federal e, após quase seis anos em tramitação, 

culminou na Lei nº 10.436/02. Em dezembro de 2005 foi sancionado o Decreto nº 

5.626, que regulamenta essa lei e traz muitos aspectos constantes no documento 

elaborado na Câmara Técnica de 1996. (LODI, 2013, p.53) 
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 Ao surgir a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, com o reconhecimento legal da Libras, houve a inclusão da mesma não só no 

currículo dos professores, mas também de fonoaudiólogos, LEI nº 10.436/02 reconhece a 

Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, tendo em vista que 

a primeira língua do surdo é a Libras e a segunda à língua portuguesa, havendo o processo 

educacional bilíngue. 

O Decreto dispõe que, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, a educação bilíngue deva ser desenvolvida por intermédio de 

professores bilíngues. Depreendesse assim que os espaços previstos para a 

escolarização inicial devam ser organizados de forma que a Libras seja a língua de 

interlocução entre professores e alunos, logo a língua de instrução, responsável por 

mediar os processos escolares (por isso a necessidade de os professores serem 

bilíngues). (LODI, 2013, p.54) 

 A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) diz no capítulo IV, Artigo 27 que:  

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. (LEI Nº 13.146, cap. IV, 2015) 

 Com o avanço de um sistema educacional inclusivo que garante o direito à educação e 

da implementação da Libras no currículo escolar, os surdos começaram a ter um espaço na 

sociedade, buscando ainda mais seus direitos e consequentemente conquistando a 

acessibilidade, principalmente no ambiente escolar.   

2.2 A acessibilidade e sua importância no ambiente escolar.   

 Os conceitos de acessibilidade e inclusão estão intimamente relacionados, a 

acessibilidade trata-se do ambiente físico, é transformá-lo em um local em que todos possam 

frequentar e transitar sem nenhuma barreira, podendo ser rampas para pessoas com 

deficiências físicas, mapas em Braile para cegos ou em Libras para surdos e com isso todos 

possam ter livre acesso, a inclusão, no entanto envolvem todos esses processos, a 

acessibilidade está dentro do processo de inclusão. A LEI n
o
 10.098, de 19 de dezembro de 

2000 dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiências, sua integração social, sobre a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde institui a 

tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 

Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. No Art. 5º é considerada pessoa 
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portadora de deficiência a que se enquadra em determinadas categorias entre elas a II - 

deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de 

graus e níveis. Graças à luta dos surdos, a acessibilidade comunicacional está mais presente 

no dia-a-dia do surdo, com o intuito de incluir ele a sociedade. 

Considerando a cultura surda sob o ponto de vista dos Estudos Culturais, 

movimentos sociais surdos e pesquisadores da área, os Estudos Surdos surgem como 

estratégia de empoderamento referente às questões culturais e linguísticas das 

diferenças, ao apresentar o surdo como sujeito cultural, excluindo a visão desses 

como deficientes incapazes e atrelado a uma cultura inferior e subalterna. (SOARES, 

2013, p.3) 

 Segundo Soares (2013) a legislação brasileira define quais são as condições de 

acessibilidade comunicacional para os surdos usuários da Libras. Essa legislação está em 

consonância com as solicitações dos surdos. No ponto de vista de Soares (2013) os surdos 

brasileiros ao visitarem os atrativos turísticos, terão acessibilidade às informações quando 

essas forem repassadas em Libras respeitando os referenciais visuais dessa comunidade, pois 

as informações escritas em Português não garantem a compreensão total da informação, 

mesmo que essas estejam atreladas a uma imagem, a um referente visual.   

 Em uma sala de aula com ouvintes e surdos há uma diversidade, já que existe o uso de 

duas línguas, a língua de sinais e a língua portuguesa, onde os professores e os alunos 

ouvintes não possuem domínio da Libras e até mesmo o próprio surdo também não é 

totalmente fluente.  

Nas salas de aula do ensino comum, além de os alunos ouvintes serem fluentes na 

língua portuguesa, a dinamicidade presente decorre da existência de uma linguagem 

em comum, utilizada na modalidade oral. Para as relações dos ouvintes com os 

surdos seria preciso, em princípio, que a língua de sinais fosse de conhecimento dos 

primeiros, a fim de possibilitar interlocuções, portanto, caberia ao professor ouvinte 

de aluno surdo e seus colegas dominarem a LIBRAS para que as mediações 

pudessem se estabelecer. (ZAMPIERI, 2006, p.2) 

 Segundo Zampieri (2006) é fundamental que a criança surda filha de ouvintes esteja 

entre surdos, imersa na língua de sinais, uma vez que a língua não é transmitida e nem 

adquirida. A comunicação entre surdo e ouvintes ainda não é comum, e isto é uma problema 

na sala de aula, principalmente no processo de ensino e aprendizagem, a intenção de se 

oralisar um surdo, ou seja, de se fazer o uso de uma linguagem verbal, não era voltada para o 

surdo e sim para os ouvintes e infelizmente essa ideia ainda persiste, é como se o surdo fosse 

obrigado a ser incluído no mudo dos ouvintes para poder se comunicar. Para que o sujeito 

surdo esteja incluído no processo educacional, é preciso modificações no sistema de ensino, 
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uma vez que eles possuem necessidades específicas e a deficiência deve ser vista de modo 

positivo, principalmente pelo professor, pois ele é quem deve mediar e incentivar o contato 

entre surdos e ouvintes.   

2.3 Libras, a segunda língua oficial do Brasil.  

 A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, é a língua natural/materna do surdo, não é 

uma língua universal e sim nacional, com uma gramática própria, só se usa a datilologia que é 

a soletração de uma palavra fazendo uso do alfabeto digital ou manual da Libras, para 

expressar nome de pessoas, localidades ou palavras que não possuem um sinal específico, mas 

cada palavra tem seu sinal específico, que é composto por 5 parâmetros: configuração de 

mãos, ponto de articulação, movimento, direção e expressão facial e corporal.  

 A Libras foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil no ano de 2002, algo 

muito recente e que é desconhecido de muitos, no entanto, ela só foi reconhecida graças a 

intensos movimentos de lutas.      

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, graças à luta sistemática e persistente das 

pessoas com deficiência auditiva, foi reconhecida pela Nação brasileira como a 

Língua Oficial da Pessoa Surda, com a publicação da Lei nº 10.436, de 24-4-2002 e 

a Lei nº 10.098, de 19-12-2002. (BRASIL, 2006, p.5) 

 Essa conquista traz mudanças na vida dos surdos e na política, pois exige o ensino da 

Libras, Tradutores e Intérpretes devidamente qualificados, e exige a presença dos mesmos em 

locais públicos e escolas. A Libras é um direito do surdo, pois com ela ele pode se comunicar 

com outros surdos e ouvintes.  

A Língua de Sinais é a chave para ampliar a inserção do surdo no âmbito social. 

Historicamente a falta de vontade, de coragem, ou o desconhecimento e a falta de 

interesse das pessoas com a comunicação com o surdo foram os principais fatores 

que afastam o surdo das relações com o que se passa ao seu redor. (BRASIL, 2006, 

p.7) 

 A luta das pessoas com deficiência auditiva ao longo da história foi muito importante e 

obteve grandes conquistas, mas a sociedade ainda tem seus preconceitos, até mesmo por falta 

de informação, acham que a Libras não passa de mímicas, ou de “mexer as mãos”, ela é 

emoção, expressões que transpassam para o surdo o que está sendo sentido e o que pretende 

ser informado.  

A Língua Brasileira de Sinais é um sistema linguístico legítimo e natural, utilizado 

pela comunidade surda brasileira, de modalidade gestual-visual e com estrutura 

gramatical independente da Língua portuguesa falada no Brasil. A LIBRAS, Língua 
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Brasileira de Sinais, possibilita o desenvolvimento linguístico, social e intelectual 

daquele que a utiliza enquanto instrumento comunicativo, favorecendo seu acesso ao 

conhecimento cultural-científico, bem como a integração no grupo social ao qual 

pertence. (BRASIL, 2006, p.9) 

  As conquistas segundo Brasil (2006) alcançadas pelas pessoas surdas, aconteceram de 

forma lenta, o primeiro estado a promulgar a primeira lei referente ao acesso a Libras foi o 

estado de Minas Gerais e não são todas cidades do estado que essa lei funciona de verdade, e 

em todo Brasil só 17 estados aprovaram as leis que garantem a Libras.    

 De Souza (2008) afirma que é através da comunicação que as pessoas compartilham 

experiências, ideias, sentimentos e conseguem influenciar a vida do outro de forma mútua, 

isso independentemente de ser ouvinte ou não, no caso do sujeito surdo ela é realizada através 

de sinais, expressões corporais e faciais.        

 De acordo com o de decreto 5626/2005 que regulamenta a LEI n⁰. 10.436 de 24 de 

abril de 2002, os surdos precisam ter acessibilidade a qualquer lugar e a qualquer tipo de 

informação, na ausência de um intérprete ou tradutor, é preciso haver uma sinalização, visual 

ou sensorial, no caso de mapas ou cardápios, por exemplo, é preciso que a Libras esteja 

presente.             

 Uma tradução sempre envolve uma língua escrita e uma interpretação sempre envolve 

as línguas faladas/sinalizadas. 

[...] Poder-se-á ter uma tradução de uma língua de sinais para a língua escrita de uma 

língua falada, da língua escrita de sinais para a língua falada, da escrita da língua 

falada para a língua de sinais, da língua de sinais para a escrita da língua falada, da 

escrita da língua de sinais para a escrita da língua falada e da escrita da língua falada 

para a escrita da língua de sinais. A interpretação sempre envolve as línguas faladas/ 

sinalizadas, ou seja, nas modalidades orais-auditivas e visuais-espaciais. Assim, 

poder-se-á ter a interpretação da língua de sinais para a língua falada e vice-versa, da 

língua falada para a língua de sinais. Vale destacar que o termo tradutor é usado de 

forma mais generalizada e inclui o termo interpretação. (QUADROS, 2004, p, 9)

    

 Alguns termos sempre se confundem no dia-a-dia das pessoas e são tradados como se 

fossem iguais. Quadros (2004) destaca em seu livro com clareza os termos que envolvem o 

processo tradutório. 

Tradutor - Pessoa que traduz de uma língua para outra. Tecnicamente, tradução 

refere-se ao processo envolvendo pelo menos uma língua escrita. Assim, tradutor é 

aquele que traduz um texto escrito de uma língua para a outra.  

Tradutor-intérprete - Pessoa que traduz e interpreta o que foi dito e/ ou escrito.  
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Tradutor-intérprete de língua de sinais - Pessoa que traduz e interpreta a língua de 

sinais para a língua falada e vice-versa em quaisquer modalidades que se apresentar 

(oral ou escrita).  

Tradução-interpretação simultânea - É o processo de tradução- interpretação de uma 

língua para outra que acontece simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Isso 

significa que o tradutor-intérprete precisa ouvir/ver a enunciação em uma língua 

(língua fonte), processá-la e passar para a outra língua (língua alvo) no tempo da 

enunciação. 

 Tradução-interpretação consecutiva - É o processo de tradução -interpretação de 

uma língua para outra que acontece de forma consecutiva, ou seja, o tradutor-

intérprete ouve/vê o enunciado em uma língua (língua fonte), processa a informação 

e, posteriormente, faz a passagem para a outra língua (língua alvo). (QUADROS, 

2004, p.11). 

 Através desses termos, podemos notar a diversidade de processos que envolvem o uso 

da Libras, e atrelada a esse uso, temos um profissional que atua diretamente com essa língua, 

que é o Tradutor e Intérprete de Libras. 

2.4 O papel dos Tradutores e Intérpretes de Libras – TILs.   

  Quadros (2004) define Tradutores e Intérpretes de Libras como pessoa que traduz e 

interpreta a língua de sinais para a língua falada e vice-versa em qualquer modalidade que se 

apresentar podendo ser oral ou escrita. Eles têm um papel muito importante na vida de um 

surdo, pois através do TIL ele pode expressar seus sentimentos e opiniões e esse TIL precisa 

estar apto o suficiente para atender as necessidades do surdo, caso não esteja, a comunicação 

entre surdos e ouvintes será praticamente impossível.       

 O TIL possui um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem do sujeito 

surdo, pois é ele quem media a comunicação entre professor e aluno surdo e entre aluno surdo 

e os alunos ouvintes, ainda segundo Quadros (2004) a história da constituição deste 

profissional se deu a partir de atividades voluntárias, que foram sendo valorizadas, à medida 

que os surdos forma conquistando espaço na sociedade, a partir do momento que a língua 

brasileira de sinais passou a ser reconhecida como realmente uma língua e os surdos passaram 

a ter direitos a ela, então as instituições, escolas, foram obrigadas a terem um TIL para atender uma 

pessoa surda. No Brasil, o surgimento desses profissionais, só aconteceu por volta dos anos 80 em 

eventos religiosos.           

 Quadros (2004) afirma que à medida que os surdos ampliam suas atividades e 

participam nas atividades políticas e culturais da sociedade, o Tradutor e Intérprete de língua 

de sinais é mais qualificado e reconhecido profissionalmente.     

 Zampieri (2006) relata que o trabalho do TIL, em sala de aula, é o de auxiliar os 
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alunos surdos na aquisição de conhecimentos escolares por meio da Libras, o que não garante 

que eles aprenderão facilmente os conteúdos. O TIL sozinho pode não dar conta do 

aprendizado do aluno surdo, é preciso que o professor também participe desse processo, 

procurando estratégias ou recursos didáticos que melhore o processo educacional desse aluno.  

A tradução envolve pessoas, identidades, culturas e, principalmente, tomada de 

decisões, por isso, se pode dizer que o tradutor e intérprete de LIBRAS sempre está 

em um ato contínuo de construção de sua identidade profissional. A atuação do 

tradutor e intérprete de LIBRAS é uma tarefa muito complexa, principalmente no 

espaço escolar, porque o profissional precisa estar equipado, além das competências 

ligadas à tradução, com as específicas ao locus do seu trabalho, neste caso especifico 

os conhecimentos da área da educação. (CARVALHO, 2015, p.7) 

 Segundo Carvalho (2015) no que se alude à formação do Tradutor e Intérprete de 

Libras, o capítulo V, que contempla os artigos 17 ao 21, do Decreto Nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, afirma que a atuação na referida função deve acontecer “por meio de 

curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua Portuguesa” 

(Art. 17). Mas na realidade não assim que acontece, é preciso haver uma formação 

continuada, essa formação é dada por níveis: I - cursos de educação profissional; II - cursos de 

extensão universitária; e III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de 

ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação (Art. 18). Os Artigos 

19 e 20 referem-se ao certificado de aprovação no exame de proficiência em tradução e 

interpretação de Libras - Língua Portuguesa (PROLIBRAS), promovido pelo Ministério da 

Educação, em nível médio ou superior. Após passar por essas etapas, e ser aprovado no 

exame Prolibras, a pessoa estará apta a trabalhar como TIL, dependendo a instituição com for 

trabalhar, pois algumas exigem apenas o ensino médio e o certificado do Prolibras, e outras 

exigem uma formação superior na área da Libras.        

 É necessário ter uma formação adequada, existem muitas escolas que contratam TILs 

que não são qualificados devidamente e isto é um problema enorme, durante o processo 

tradutório podem surgir palavras que o TIL não saiba o que pode prejudicar o aprendizado do 

educando surdo.           

 Partindo para o Ensino de biologia nas escolas é observado algumas dificuldade, como 

falta de estrutura, materiais, o que prejudica o trabalho do professor, cabe a ele inovar, usar da 

criatividade para melhorar suas aulas e atrair seus alunos, sabendo-se que os conteúdos de 

biologia, usam sempre de ligações com conhecimentos científicos e empíricos, o que causa 

alguns transtornos durante as aulas, e ainda conta com palavras que não fazem parte do 
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cotidiano dos alunos, o professor tem a missão de passar esses conteúdos por mais difíceis 

que sejam e com a presença de um aluno surdo esse processo de ensino-aprendizagem torna-

se ainda mais complicado, tendo ele a responsabilidade de incluir esse aluno em suas aulas.  

São muitos os desafios da educação inclusiva, dentre eles, a singularidade de 

cada aluno e suas potencialidades. A educação inclusiva requer práticas mais 

cooperativas e o professor como agente efetuador do processo de inclusão 

escolar. (DIAS, CAMPOS, 2013, p.2) 

 Para garantir uma aprendizagem de boa qualidade ao educando surdo, o professor 

precisa estar presente de forma ativa, ajudando o TIL no processo tradutório. Quando esse 

processo envolve os conteúdos de Ciências Biológicas, surgem várias barreiras que serão 

abordadas a seguir.  

2.5 Os conteúdos de Ciências Biológicas e o aluno surdo  

 Independente do curso de licenciatura é preciso que os futuros professores tenham 

uma base sobre inclusão, é necessário que pesquisem, busquem entender. Dias e Campos 

(2013) relataram em seu trabalho que a proposta inclusiva nas salas regulares ainda divide as 

opiniões de professores e de futuros professores, demonstrando que o não preparo para 

inclusão escolar se repercute em dificuldades, para ensinar Ciências e Biologia aos alunos em 

processo de inclusão, pois eles não sabem como elaborar um recurso didático para atender um 

surdo, visto que os recursos ajudam na compressão de conteúdos e a maioria não são voltados 

para os alunos com deficiência auditiva.  Se desde o começo da graduação houvesse o 

incentivo à inclusão, quando os professores chegassem à sala de aula saberia como lidar com 

as situações que estão presentes nas escolas.  

[...] torna-se central proporcionar na base, ou seja, durante a formação inicial, 

experiências, reflexões e orientações inclusivas. Ao processo de formação 

continuada, cabe dar continuidade a esse processo ou se necessário, proporcionar as 

primeiras reflexões e orientações inclusivas. (DIAS, CAMPOS, 2013, p.6) 

 Ainda sobre Dias e Campos (2013) relatam em seu trabalho que os conhecimentos e 

compreensões identificadas em professores de Ciências e de Biologia e alunos da licenciatura 

em Ciências Biológicas revelam que o processo inclusivo, embora seja uma realidade no 

ensino brasileiro, não é um objeto de constante reflexão dos profissionais ou professores em 

processo de formação. Apesar das inovações nas metodologias para ensinar biologia, observa-

se que as aulas ainda são tradicionalistas só expositivas e dialogas, no tipo de aula como esse 
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o TIL tem que atuar com muita responsabilidade pra não deixar faltar informações para o 

aluno surdo.  

A utilização de outras modalidades didáticas tais como: audiovisuais, ferramentas 

computacionais, práticas no laboratório e na sala de aula, atividades externas, 

programas de estudo por projetos e discussões, entre outras, quando ocorre, se dá 

por iniciativas esporádicas de alguns professores, levadas a diante por enorme 

esforço pessoal de tais profissionais. (LEPIENSKI, PINHO, 2008, p.2) 

  Segundo Teixeira (2013) atualmente, o currículo de Ciências Biológicas contemplam 

diversos assuntos que incluem: citologia, bioquímica, fisiologia humana, animal e vegetal, 

histologia, embriologia, genética, evolução, botânica, zoologia e ecologia. Cada conteúdo tem 

suas especificidades e palavras específicas, além do uso das palavras, existe muita 

contextualização que durante o processo tradutório o TIL precisa estar atento.   

Quando se pensa na questão da contextualização, é preciso reconhecer que nem 

sempre é fácil conseguir concretizá-la, sobretudo, quando se trata de algumas 

temáticas específicas que hoje são objeto de estudo na Biologia. (TEIXEIRA, 2013, 

p.5)  

 Em uma sala só com ouvintes é preciso que o professor explique os conteúdos de 

forma clara e objetiva, sempre relacionando os conteúdos com o cotidiano dos alunos e uma 

sala com educandos surdos fica ainda mais difícil, então deve existir uma sintonia entre o 

professor e o TIL.           

 Se o TIL não souber o sinal de uma determinada palavra, ele não tem autonomia para 

simplesmente criar um sinal. Existem dois conceitos que se aplicam a essa situação que é o 

conceito de Arbitrariedade e Convencionalidade. 

ARBITRARIEDADE: qualquer dos milhares de outras palavras possíveis ou 

imaginárias poderiam ser utilizadas para designar uma mesma coisa/um mesmo 

conteúdo. Portanto, arbitrário quanto ao significado, não em relação ao intérprete, ou 

seja, o sujeito não tem livre escolha para “criar” palavras. 

 

CONVENCIONALIDADE: A razão do uso de determinada palavra se deve ao facto 

de que a mesma já vem sendo utilizada na comunidade à qual o falante pertence 

(imposta pelo grupo que compartilha o mesmo código). (CORREIA, 2009) 
3
 

 É preciso que o TIL seja bem capacitado e existe uma necessidade extrema de se pensar 

em soluções que ajudem os alunos surdos a compreenderem os conteúdos de Ciências 

Biológicas com mais facilidade, e isto não é só positivo para o aluno, mas também para o 

                                                           
3
 Disponível em: http://semiotica-unicv.blogspot.com.br/2010/05/arbitrariedade-do-signo-de-ferdinand-de.html. 

Acesso em: 23/11/2016 
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professor e o Tradutor e Intérprete de Libras que são os atuantes nesse processo educacional e 

inclusivo do sujeito surdo.  
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3 METODOLOGIA          

   

Para analisar o processo tradutório executado pelos Tradutores e Intérpretes de Libras 

nos conteúdos de Ciências Biológicas, foi realizado pesquisas do tipo qualitativas, estudo de 

caso e pesquisas bibliográficas. Segundo Minayo (2001) uma pesquisa qualitativa responde a 

questões particulares, ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ela trabalha com motivos, crenças, aspirações, valores e atitudes, o que leva para 

uma relação mais profunda, que não pode ser reduzida à operacionalização de variáveis. 

 

Não existe um "continuum" entre "qualitativo-quantitativo", em que o primeiro 

termo seria o lugar da "intuição", da "exploração" e do "subjetivismo"; e o segundo 

representaria o espaço do científico, porque traduzido "objetivamente" e em "dados 

matemáticos". A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto 

cientistas sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a 

região "visível, ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. (MINAYO, 2001, 

p.22) 

 

Partindo para o estudo de caso, de acordo com Patton (2002) ele tem como propósito 

reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um determinado fenômeno e segundo 

Eisenhardt (1989), concentra-se na compreensão da dinâmica do contexto real. Para Stake 

(1999) o estudo de caso pode ser classificado de três formas: intrínseco, instrumental ou 

coletivo, sendo o primeiro quando o autor tem um objetivo intrínseco em um determinado 

caso, o segundo quando o autor tem um objetivo em uma questão que o caso que vai ajudar a 

resolver seu problema e o terceiro quando o autor não tem um objetivo principal, e sim, 

vários.             

 Para Yin não existe apenas três e sim quatros: 

Casos únicos: são válidos e decisivos para testar a teoria, quando é raro ou extremo; 

quando é representativo ou típico, ou seja, se assemelha a muitos outros casos; 

quando é revelador, ou seja, quando o fenômeno é inacessível; e longitudinal, em 

que se estuda o caso único em momentos distintos no tempo;  

Casos múltiplos: são mais consistentes e permitem maiores generalizações, mas 

demandam maiores recursos e tempo por parte do pesquisador; - Enfoque 

incorporado: no estudo de caso pode envolver mais de uma unidade de análise;  

Enfoque holístico: busca examinar apenas a natureza global de um programa ou da 

organização. YIN (apud Freitas; Jabbour, 2011). 

 

André (2003) afirma que: 

Estudos de caso podem ser usados em avaliação ou pesquisa educacional para 

descrever e analisar uma unidade social, considerando suas múltiplas dimensões e 



28 

 

 

 

sua dinâmica natural. Na perspectiva das abordagens qualitativas e no contexto das 

situações escolares, os estudos de caso que utilizam técnicas etnográficas de 

observação participante e de entrevistas intensivas possibilitam reconstruir os 

processos e relações que configuram a experiência escolar diária. (ANDRÉ, 2003, 

p.97) 

 

Para a obtenção dos dados também foras realizadas pesquisas bibliográficas, de acordo 

com Gil (2008), uma pesquisa bibliográfica é uma pesquisa desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Também 

serão realizadas entrevistas, o método de entrevistar está crescendo muito no meio científico, 

por ser um método que possibilita uma diversidade de resultados maior. 

 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito 

do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições 

das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores. (RIBEIRO, 2008, p.141) 

 

 Também foram realizadas entrevistas, sabendo-se que existem três tipos, são conhecidos na 

literatura por entrevista estruturada, semiestruturada, e não estruturada, a que utilizamos 

durante o processo de pesquisa foi a semiestruturada que é voltada para a formulação de 

perguntas ou tópicos que são básicos para o tema que é investigado. Manzini (1991) afirma 

que a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos 

um roteiro com perguntas ou temas principais, complementadas por outras questões inerentes 

às circunstâncias momentâneas à entrevista. Dessa forma ela possibilita respostas mais 

amplas, estando longe de padrões de alternativas.        

 Foram entrevistados dois Tradutores e Intérprete de Libras, que são os sujeitos de 

interesse do trabalho e dois professores da disciplina de Ciências Biológicas.  As entrevistas 

foram realizadas na Escola Municipal da Serra, a escola trabalha com ensino fundamental e 

educação especial, tendo uma grande demanda de surdos, consequentemente de Tradutores e 

Intérpretes de Libras, ela está localizada na cidade de Gravatá, no Estado de Pernambuco. 

Trata-se de uma escola que vem passando por grandes mudanças tanto na infraestrutura, como 

na gestão, ela tem como proposta uma educação inclusiva, onde sempre busca trazer para ela, 

alunos com alguma deficiência.        

 As entrevistas foram baseadas nos conteúdos de Ciências Biológicas, com o foco em 

Citologia, pois, dentro desse conteúdo existem muitas palavras que não fazem parte do 

cotidiano do aluno e mais variações linguísticas. Segundo Pedrancini et al. (2007), os 
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conteúdos de citologia, é um dos conteúdos mais ressaltados nas grades curriculares do ensino 

fundamental e médio. Porém, existe uma dificuldade dos conceitos aliada à forma como o 

ensino é organizado, potencializando a fragmentação dos conteúdos, gerando uma 

complexidade durante o processo de ensino e aprendizagem.     

 A entrevista com os TILs foi realizada através de uma listagem de tópicos que 

envolviam desde a sua formação até a sua atuação no processo tradutório, onde foi gerada 

uma conversa de modo que os entrevistados se sentissem confortáveis para falarem sobre cada 

tema abordado. A entrevista com os professores de Biologia se deu de forma semelhante, os 

tópicos abordados envolviam formação e atuação em sala de aula com alunos surdos. Essas 

entrevistas ocorreram de forma dialogada, onde todo processo foi gravado com um gravador 

de voz, o que nos permitiu uma riqueza maior na obtenção dos resultados.   

 A análise de conteúdo foi baseada na perspectiva de Laurence Bardin, que a define 

como: “Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis, em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdo e continentes) extremamente 

diversificados”. (BARDIN, 2009, p.9).         

 Bardin (2009) afirma em seu livro que: 

 [...] instrumento de análise de comunicações é seguir passo a passo o crescimento 

quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na 

utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação genérica de análise de 

conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos materiais e as aplicações 

abusivas de uma pratica que funciona há mais de meio século. (BARDIN, 2009, 

p.15) 

 

 Do ponto de vista de Bardin (2009) a análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação. Ela ainda complementa que a intenção da análise de 

conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou também de 

recepção, inferência esta que recorre a indicadores podendo ser quantitativos ou não. 

 A seguir, será apresentada a análise dos dados, junto à discussão de toda a pesquisa. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 Como apresentado na metodologia, para a obtenção dos dados, foram entrevistados 

dois Tradutores e Intérpretes de Libras e dois professores de Biologia.    

 Para a entrevista dos TILs, fizemos a divisão de 4 blocos que abordaram os seguintes 

tópicos: formação, atuação, relação TIL-professor e processo tradutório com ênfase nos 

conteúdos de Citologia. Para os professores de Biologia, dividimos a entrevista em 3 blocos 

que foram: formação, atuação em sala de aula – com alunos surdos e a importância dos TILs.

       

4.1 Análises das entrevistas com os TILs  

 

 Para melhor entendimento dos resultados, os entrevistados foram divididos em TIL 1 e 

TIL 2, observamos que:         

 No bloco de Formação, foi pedido que os TILs falassem sobre a sua formação e 

obtivemos os seguintes resultados: O TIL 1 possui apenas os cursos básicos 1 e 2 de Libras, o 

TIL 2 está um pouco mais avançado, está concluindo a fase Intermediária, porém ambos não 

possuem a formação correta para atuar como TIL. Os dois atuam na área da Pedagogia e 

ambos não realizaram o exame Prolibras.       

 Podemos observar que os Tradutores e Intérpretes de Libras não possuem a formação 

adequada para atuarem como TILs e o capítulo V, que contempla os artigos 17 ao 21, do 

Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, deixa claro que essa formação deve realizada 

com o curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua 

Portuguesa ou por meio de cursos, desde que tenha a aprovação do PROLIBRAS. Esses TILs 

estão atuando sem ter o domínio verdadeiro da Libras e isto é ponto crucial para que eles 

possam realizar a Tradução e Interpretação de forma correta. Carvalho (2015) afirma que 

além dessa formação, a capacitação do TIL deve ser contínua e adequada, caso não, ela 

afetará diretamente a atuação desse profissional.       

 No bloco de Atuação, pedimos para que os TILs falassem sobre o tempo de atuação e 

onde eles atuam e observamos que o TIL 1 atua como TIL há cerca de 2 anos e o TIL 2, há 5 

anos. Os dois fazem tradução tanto em ambiente escolar, como em eventos, relataram que faz 

diferença.          
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 Ambos estão atuando há pouco tempo, mas possuem experiências de tradução tanto 

em escolas como em eventos. Ainda sobre Carvalho (2015), ele deixa claro que independente 

do ambiente, é essencial que o TIL tenha domínio dos sinais das palavras, eles têm um papel 

muito importante na vida de um surdo, pois através do TIL ele pode expressar seus 

sentimentos e opiniões e esse TIL precisa estar apto o suficiente para atender as necessidades 

do surdo, caso não esteja, a comunicação entre surdos e ouvintes será praticamente 

impossível. Soares (2013) nos mostra que a comunicação do sujeito surdo é realizada através 

de sinais, expressões corporais e faciais, se o TIL não estiver atento na forma de passar as 

informações e o surdo não estiver prestando atenção, o processo comunicacional não vai 

ocorrer de forma eficiente.         

 Partindo para o Bloco de Relação TIL-professor, os TILs relataram que a relação deles 

depende muito do professor que está em sala de aula, relataram que existem professores que 

dão espaço para eles perguntarem e trocar conhecimentos, porém a grande maioria vê o TIL 

como um avaliador, que pode a qualquer momento interromper a aula e alguns acham que 

eles são os professores dos alunos surdos.      

 Podemos notar neste bloco que essa relação é muito singular e que varia de cada 

professor. Zampieri (2006) afirma que para garantir uma aprendizagem de boa qualidade ao 

educando surdo, o professor precisa estar presente de forma ativa, ajudando o TIL no 

processo tradutório e na passagem de conteúdos. Isto deveria ser uma preocupação de todos 

os professores e não individual, pois é o aprendizado de um aluno que está sendo levado em 

consideração.           

 Por fim, no último Bloco que se refere ao Processo Tradutório obtivemos o seguinte 

resultado: os TILs relataram que a maior dificuldade é que os próprios alunos surdos não são 

alfabetizados na Libras e muitas vezes nem na Língua portuguesa. O TIL 1 afirmou que 

durante o processo tradutório dos conteúdos de Biologia, especificamente os de Citologia, ele 

só faz a tradução, o TIL 2 relatou que faz o uso de várias estratégias sempre que pode como 

usar o laboratório. Ambos reclamaram que os conteúdos não são passados para eles com 

antecedência, isso dificulta o trabalho deles e relataram já passaram por situações em que não 

sabiam o sinal de alguma palavra e utilizaram a datilologia para passar a informação, o TIL 1 

ainda acrescenta a leitura visual para melhor compreensão e afirmaram que os alunos surdos, 

possuem mais domínio dos sinais de Português e Matemática por serem as disciplinas de peso 

da educação.           
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 Os TILs levantam várias questões em relação a este processo, observamos dificuldade 

como o fato dos alunos não serem alfabetizados na Libras. Soares (2013) também relata que 

existe um problema em sala de aula muito grande, que é o fato dos surdos fazerem mais uso 

do Português do que da Libras, é como se esse alunos fossem obrigados a se incluírem no 

mundo dos ouvintes, então a Libras que era para ser bastante utilizada em sala de aula, junto 

até com os alunos ouvintes, é deixada de lado, então os surdos acabam não fazendo o uso e 

até mesmo esquecendo de muitos sinais. Quando partimos para o processo tradutório dos 

conteúdos de Ciências Biológicas, são perceptíveis as dificuldades que são encontradas, 

principalmente nos conceitos de citologia, é preciso ter uma conexão entre professor e TIL, 

para que em conjunto consigam desenvolver novas estratégias de aprendizagem que garantam 

ao aluno surdo à compreensão dos conteúdos. Outro ponto que merece ser destacado é quando 

o TIL desconhece o sinal de alguma palavra, ambos relataram que fazem o uso da datilologia. 

Correia (2009) afirma que se o TIL não souber o sinal de uma determinada palavra, ele não 

tem autonomia para simplesmente criar um sinal, ele tem que fazer a datilologia, porém é de 

extrema importância que esse TIL tenha o domínio dos sinais, pois quando feito de forma 

incorreta, gera um grande problema na compreensão do aluno surdo.  

 Ainda no Bloco de Processo Tradutório, ambos os TILs, fizeram uma observação que 

é preciso dar ênfase, que é o fato dos alunos surdos dominarem mais os sinais dos conteúdos 

das disciplinas de Português e Matemática, enquanto os de Biologia são deixados de lado. 

Teixeira (2013) relata em seu trabalho, a abrangência do currículo de Ciências Biológicas, ele 

diz que esses conteúdos abordam inúmeros assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Se 

esses alunos não tiverem o contato que deveria ter com a Biologia, isso será um problema que 

vai repercutir futuramente na vida deles e se são privados de conhecerem os sinais dessa 

disciplina, será um problema ainda maior, pois além de todo contexto, estão sendo privados 

do mais importante, que é o conhecimento.       

 A seguir, será mostrada as análises das entrevistas com os professores de Biologia da 

escola, como já descrito anteriormente, foram entrevistados dois professores, ambos atuando 

na mesma escola, divididos em professor 1 e professor 2. A análise está dividida em 3 blocos 

que se refere a formação, atuação em sala de aula – com alunos surdos e a importância dos 

TILs.  
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4.2 Análises das entrevistas com os professores 

 No bloco que corresponde à formação, foi pedido que os professores comentassem 

sobre suas formações tanto acadêmica como em áreas que envolvessem a inclusão de forma 

geral e obtivemos os seguintes resultados: o professor 1 é formado em matemática, o 

professor 2 em Ciências Biológicas, ambos não possuem formação em inclusão, porém estão 

buscando entender mais sobre o que se trata a inclusão. Além de não possuírem uma 

formação na área de inclusão, eles não cursaram a disciplina de Libras na graduação, pois o 

curso não ofertava.         

 Observamos na formação dos professores, que o professor 1 tem como área de 

formação, licenciatura em matemática o que acaba se tornando um grande problema, pois os 

conteúdos de Ciências Biológicas, possuem uma grande variedade de conceitos, que são 

fundamentais para a aprendizagem dos alunos, um professor que não tenha formação 

especifica na Biologia, não terá domínio suficiente para passar esses conteúdos, gerando 

assim, o processo de ensino e aprendizagem mais difícil. Outro ponto importante é o fato 

deles não possuírem uma formação voltada para a inclusão, Dias e Campos (2013) destacam 

que a inclusão deve estar presente na escola e principalmente na sala de aula. Não há a 

possibilidade de ela existir, se os professores não forem capacitados ou pelo menos 

entenderem o que é a inclusão e como ela deve ser trabalhada, também deixam evidente que 

não importa qual o curso de licenciatura, é fundamental que os futuros professores tenham o 

conhecimento da Libras, se o curso não oferta, quando esse professores vão para sala de aula, 

estão totalmente despreparados para atender os alunos surdos.    

 No bloco de atuação em sala de aula – com alunos surdos: o professor 1 relatou que 

ainda não possui muita experiência de como se trabalhar com alunos surdos, o professor 2 já 

tem um pouco mais, ambos citaram o TIL como uma estratégia de inclusão e afirmaram 

utilizar imagens para facilitar a aprendizagem do aluno surdo e que fazem o uso basicamente 

das mesma estratégias, como o livro didático e vídeos.     

 Analisando este bloco, nos deparamos com um professor com mais experiência que o 

outro e partindo para as estratégias utilizados por eles, observamos um ponto chave, que a 

distorção do papel do TIL na escola, ele é taxado por eles, como uma estratégia didática. O 

TIL realmente é muito importante no contexto educacional do aluno surdo, Quadros (2004) 

nos mostra que é ele quem media a comunicação entre professor e aluno surdo e entre aluno 

surdo e os alunos ouvintes, porém, ele não pode ser visto como uma estratégia de 
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aprendizagem e sim como um profissional que atua como mediador de informações para o 

aluno surdo.           

 Ainda no bloco de atuação em sala de aula – com alunos surdos podemos notar que 

apesar das inovações nas metodologias para ensinar Biologia, observa-se que as aulas ainda 

são tradicionalistas, só expositivas e dialogadas, quando se trata de imagens e vídeos é 

fundamental que sejam imagens nítidas, que não façam com que os alunos entendam de forma 

dúbia o que ela está querendo passar e os vídeos também seguem a mesma regra, porém, 

existe uma muito importante que é a legenda, se os vídeos forem apenas imagens, e o aluno 

surdo tiver que olhar para o vídeo e para o TIL, ele não vai conseguir assimilar, é de extrema 

importância analisar esses detalhes que são essenciais para a compreensão dos conteúdos.

 Partindo para o último bloco que é da importância dos TILs: os professores relataram 

que o TIL é muito importante, e com esse TIL em sala de aula, eles podem ficar mais livres. 

O professor 2 citou o TIL como um recurso didático disponível para o aluno surdo.  

 Os professores reconhecem que esses profissionais são importantes na vida dos alunos 

surdos e no auxílio que eles proporcionam durante as aulas ao próprio professor, porém eles 

ainda possuem uma visão deturpada do que é esse intérprete. Zampieri (2006), explica com 

clareza que o trabalho desse TIL, em sala de aula, é o de auxiliar os alunos surdos na 

aquisição de conhecimentos por meio da Libras, o que não garante que eles aprenderão 

facilmente os conteúdos. Vale ressaltar que este TIL não é o professor do aluno surdo. 

Quadros (2004) define um Tradutor e Intérprete de Libras como pessoa que traduz e interpreta 

a língua de sinais para a língua falada e vice-versa, ele não está em sala de aula para substituir 

o professor, e não pode ser de forma alguma o único responsável pelo processo educacional 

do aluno surdo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Para a discussão, apresentamos autores que debateram e analisaram todo processo 

educacional dos surdos e os agentes participantes desse processo que são os Tradutores e 

Intérpretes de Libras e os professores, também foram apresentados, autores que dialogaram 

sobre o ensino de Ciências Biológicas, o que nos permitiu compreender como a atuação dos 

TILs no processo tradutório, afeta o aprendizado dos conteúdos de Biologia.   

 Nossa pesquisa nos proporcionou uma visão mais ampla do que é ser um Tradutor e 

Intérprete de Libras, da importância de se ter um profissional capacitado para atender um 

sujeito surdo, independentemente do local que este sujeito precise ser atendido. Quando 

partimos para a escola, essa importância aumenta mais ainda, pois é lá que ele vai ter a base 

não só conceitual, mas base do que é ser um cidadão.      

 Fazendo uma análise geral da entrevista com os TILs, podemos observar o tamanho 

despreparo dos TILs, mesmo sem ter a formação adequada para atuar como tal, estão em sala 

de aula desempenhando esse trabalho sem capacitação, a partir daí surge vários 

questionamentos, não existem regras para se contratar esse profissional? A pesquisa foi 

desenvolvida em uma escola municipal e é nítido que não existe ao menos uma fiscalização 

para saber em quais condições esses TILs estão atendendo os alunos surdos, o que leva 

diretamente a um problema na educação desses alunos.      

 Observamos também, um processo tradutório falho, os TILs citam várias dificuldades 

que são simples de serem solucionadas através de uma formação adequada, porém essas 

dificuldades geram barreiras comunicacionais enormes entre TIL e o aluno surdo.  

 A peça chave do aprendizado do aluno surdo é o processo tradutório e nos conteúdo de 

Ciências Biológicas, a precariedade da tradução é ainda maior, não se pode traduzir ou 

interpretar alguma palavra, se o verdadeiro significado dela não estiver claro para o TIL, não 

se pode fazer uma tradução sem ter a compreensão do que está sendo falado.  

  Nos discursos dos TILs é observada a falta de domínio das palavras utilizadas na área 

da Biologia, então, se nem o próprio intérprete entende o que o professor está querendo 

passar, como ele estará capacitado para fazer a tradução dos conteúdos? É impossível que o 

aluno surdo compreenda o conteúdo que o professor está abordando por completo, sempre vai 

haver uma lacuna na aprendizagem.         

 Com a pesquisa podemos observar um ponto bem significativo que nos ajudaram a 
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entender a atuação dos TILs no processo tradutório dos conteúdos de Ciências Biológicas, os 

TILs relataram que os alunos surdos dominam mais as palavras de outras disciplinas como 

Português e Matemática, do que os da Biologia e isto está atrelado a atuação dos TILs, por 

eles não utilizarem tanto os sinais da Biologia, eles são deixados de lado, também é deixado 

de lado o fato de que, agora eles podem não estarem utilizando os sinais, mas e no futuro? Se 

algum desses alunos surdos decidirem fazer uma graduação em Ciências Biológicas? O 

impacto da falta desses sinais em sala de aula vai repercuti na vida desses alunos, se eles são 

privados agora, futuramente sofrerão as consequências.      

 O questionamento acima descrito é muito grandioso, pois envolve as condições que os 

estudantes surdos percorrem o Ensino Médio e chegam à Universidade, os erros no processo 

tradutório são levados para a vida inteira e essa com certeza deveria ser uma preocupação do 

TIL, que é sujeito efetivo desse processo, ele não está em sala de aula apenas como um 

profissional e só, ele precisa pensar em formas que atendam às necessidades dos alunos que 

eles acompanham.           

 Quando analisamos a entrevista com os professores de Biologia, nos deparamos com 

mais surpresas, temos professores sem formação em Ciências Biológicas, atuando como 

professor de Biologia e professores sem nenhuma ideia do que é inclusão, sabem que existe 

que é importante, mas não põe em prática, é impossível um professor trabalhar com alunos 

surdos se não são capacitados para trabalhar com inclusão, dão aulas tradicionais, sem pensar 

no que o aluno surdo está conseguindo absorver.  

 Como visto na análise e discussão dos dados, os professores utilizam bastantes 

imagens e vídeos como estratégias didáticas, vale salientar que se essas imagens não forem 

claras e objetivas, os vídeos não forem legendados, de nada vai adiantar essas estratégias, pelo 

contrário, vão prejudicar ainda mais o entendimento do assunto abordado durante a aula. 

  Os professores, também citam o TIL como uma estratégia inclusão, porém é direito de 

cada aluno surdo ter um TIL para lhe acompanhar, é sem dúvida uma forma de incluir esse 

aluno no ambiente escolar, o que não faz com que ele se torne único responsável pela 

educação desses alunos, é necessário haver uma preocupação por parte dos professores, se 

eles trabalhassem em parceria com os TILs, com certeza o cenário educacional dos alunos 

surdos seria totalmente diferente.        

 Observamos que o processo tradutório envolve um conjunto de fatores, que 

relacionam professor, TIL e o aluno surdo, porém o sujeito que atua de forma ativa é o TIL, é 
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imprescindível que ele seja capacitado, não só no domínio dos sinais da Libras, mas também 

que esteja claro para ele qual o papel que ele desempenha na vida de um aluno surdo, ele 

precisa conhecer esse aluno para saber como deve se trabalhar e desenvolver estratégias que 

possibilitem a compreensão do que está sendo traduzido.      

 Analisando a atuação desses TILs no processo tradutório dos conteúdos de Ciências 

Biológicas, construímos o entendimento de que ele é executado de forma relapsa, os TILs não 

possuem o domínio necessário dos sinais da Biologia, afirmam que desconhecem a maioria, e 

nem tão pouco demonstram interesse em se capacitar, é perceptível um conformismo por já 

estarem atuando como TIL sem precisar de uma maior capacitação. 

 Além de todos esses problemas, nos deparamos com a desvalorização desse 

profissional na questão salarial, durante a pesquisa observamos também a escassez de TILs, e 

muitos não pensam em investir na carreira devido à dificuldade de se fazer uma graduação ou 

até mesmo um curso técnico. No estado de Pernambuco, até o momento apenas a 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE oferta o curso superior de Tradução e 

Interpretação em Letras – Libras e os cursos técnicos são ofertados em poucas cidades, 

geralmente são da região metropolitana do Recife - PE, o que afeta diretamente na condição 

que esses TILs estão atuando em sala de aula, pois encontram dificuldades em sair no interior 

de estado para se capacitar.    

 As contribuições desta pesquisa nos permitiram ampliar conceitos que envolvem o 

processo tradutório, bem como, a função de um TIL e nos possibilita propor a professores de 

qualquer área da educação que reavaliem sua postura em relação à inclusão escolar, 

principalmente se tratando de alunos surdos, ainda mais, ela nos permite sugerir que os 

Tradutores e Intérpretes de Libras reflitam sobre sua forma de atuar, reveja a sua formação e 

principalmente, que eles reconheçam que são a mola mestra para o aprendizado do aluno 

surdo e que quando não atuam de forma correta, afetam significativamente a vida escolar 

desse aluno. 
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