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A IMPORTÂNCIA DO TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS NO ENSINO 

SUPERIOR 

                                                                                                      Fábio Soares Dos Reis¹ 

 

 

 

 

RESUMO – O presente trabalho visa apresentar a importância do tradutor-intérprete de Libras no 

âmbito de ensino superior. Tendo como base o decreto nº 5.626 de 22/12/2015 que determina a 
obrigatoriedade do tradutor-intérprete de Libras nas instituições de ensino incluindo a educação 
superior. O trabalho aborda a real necessidade desse profissional nos cursos de graduações, pós, 
extensões, etc. Visto que os alunos surdos utilizam para aquisição do conhecimento a língua brasileira 
de sinais-LIBRAS esse profissional realiza a tradução e a interpretação dos conteúdos/disciplinas 
presentes na grade curricular dos cursos superiores. Autores como Capovilla (2011), Quadros (2004), 
Strobel (2009), reconhecem a importância do tradutor-intérprete de Libras na formação dos alunos 
surdos. O INEP em suas pesquisas revela o interesse dos surdos e dos deficientes auditivos nos cursos 
superiores. O resultado iminente dos surdos no âmbito superior confirma a importante presença dos 
tradutores-interpretes de Libras.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Surdos. Libras. Tradutor. Intérprete.  

 

ABSTRACT- The present work aims to present the importance of the translator-interpreter of Libras 

in the scope of higher education. Based on the decree nº 5.626 of 12/22/2015 that determines the 
obligatoriness of the translator-interpreter of Pounds in the institutions of education including the 
superior education. The work addresses the real need of this professional in graduation courses, post, 
extensions, etc. Since deaf students use the language of LIBRAS to acquire knowledge, this 
professional performs the translation and interpretation of the contents / disciplines present in the 
curriculum of the higher courses. Authors like Capovilla (2011), Quadros (2004), Strobel (2009), 
recognize the importance of the interpreter-interpreter of Libras in the formation of deaf students. The 
INEP in its research reveals the interest of the deaf and hearing impaired in higher education. The 
imminent outcome of the deaf in the higher field confirms the important presence of the translators-
interpreters of Libras. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Em décadas recentes é cada vez maior a presença do tradutor-intérprete¹ de 

língua brasileira de sinais (Libras) em diferentes esferas sociais. Em todo o território 

nacional é notável a atuação deste profissional nas áreas da educação, saúde, 

política, economia, judicial, musical, religiosa, etc. No entanto, nem sempre foi assim, 

os tradutores-intérpretes de Libras (TILS), foram se constituindo na informalidade do 

cotidiano mediando às conversas entre pessoas ouvintes e pessoas surdas.  

De acordo com Vagula e Vedoato (2014) era comum observar a atuação dos 

TILS no inicio das décadas de 1980 e 1990 especificamente no espaço religioso, na 

qual havia uma grande demanda. Elas também destacam que muitos TILS iniciaram 

sua carreira mediante a necessidade de comunicação familiar, visto que possuíam 

filhos, irmãos, ou outros parentes surdos. Ademais, os surdos passaram efetivamente 

a ocupar outros espaços ampliando ainda mais a atuação dos tradutores-intérpretes 

de Libras.  

Embora, foi no século XVIII que se iniciou um acirrado debate acerca da 

educação dos surdos, somente em meados de 1990 que a língua de sinais 

gradativamente recebe destaque, e somente em 2002 pela lei 10.436 de 24 de abril 

que a língua brasileira de sinais é reconhecida em nosso país. Anos depois, o decreto 

5.626 de 22 de dezembro de 2005 foi sancionado, regulamentando a lei 10.436 e 

dispondo de outros atributos entre eles a formação do tradutor-intérprete de Libras em 

seu capitulo V.  

Esse mesmo decreto no capitulo VI em seu artigo 23 assegura que: 

As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem 
proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras 
- Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem 
como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à 
informação e à educação. 

 
Embora, o decreto provém sobre a inclusão da língua brasileira de sinais como 

disciplina no ensino superior e a atuação do tradutor-intérprete de Libras nas 

modalidades de educação básica.  

_____________________ 

¹ Pessoa que traduz e interpreta o que foi dito e/ ou escrito. 
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Destacamos aqui a obrigatoriedade dos TILS no espaço superior, afinal é cada 

vez maior o ingresso dos surdos nos cursos de graduação. Outrossim, embora seja 

obrigatório o profissional tradutor-intérprete de Libras, nos atentamos compreender 

por que esse profissional é tão importante nesse espaço. E quais são os prejuízos 

quando a instituição não proporciona tal serviço. Destacamos que debater esse 

assunto implica em um processo de inclusão, visto que por muitos anos os surdos 

sofreram preconceitos voltados na área educacional.  

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho desenvolvido seguiu preceitos de pesquisa bibliográfica, tendo um 

estudo exploratório na busca de livros, artigos e sites fundamentados sobre a 

importância do profissional tradutor-intérprete de Libras no âmbito do ensino superior. 

Segundo Raupp e Beuren (2010), por meio do estudo exploratório, “busca-se 

conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro ou 

construir questões importantes para a condução da pesquisa”.  

De acordo com a autora acima citado, visando à busca profunda do tema em 

destaque alguns sites foram acessados, por exemplo: Scielo, Google acadêmico, 

Inep, IBGE e planalto.gov. Entre os artigos científicos e livros pesquisados alguns 

autores como: Capovilla et al. (2006), Quadros (2014), Vagula e Vedoato (2014), 

Martins (2002), Karen strobel (2009), nortearam a elaboração deste trabalho.   

 

3 - DESENVILVIMENTO  

 

Na antiguidade os surdos eram considerados um incômodo para sociedade, 

muitos eram abandonados e outros eliminados fisicamente. Alguns filósofos 

acreditavam que os surdos eram pessoas castigadas pelos deuses, muitos deles 

defendiam que tais pessoas por não falarem não possuíam linguagem, como 

consequências não pensavam. Strobel (2009) destaca que filósofos como Aristóteles 

“achava absurdo a intenção de ensinar o surdo [...]”.  

Entretanto, a comunidade surda depois de muitas batalhas conquistaram o 

espaço que lhes são de direito. Atualmente, as pessoas surdas assumem diferentes 
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funções em diversos departamentos públicos, privados, ONGs, etc. Contudo, um dos 

espaços em ascensão é a educação superior. No entanto, o processo de inclusão 

encontra-se pleno desenvolvimento, porém, de acordo com Cassiano a atual condição 

da comunidade surda hoje é um grande progresso: 

Ainda há muito que avançar na educação de surdos no Brasil, porém os 
pontos atingidos demonstram que estamos na direção certa. Dessa forma é 
quase certo que em pouco tempo teremos uma educação que conduza ao 
sucesso do aluno surdo não só na escola, mas em todos os espaços da 
sociedade. O atual modelo de educação caminha para um tempo que não 
mais marginaliza os portadores de necessidades educacionais especiais e, 
embora muitos não considerem o surdo como tal, é uma vitória para todos 
que até pouco estavam excluídos [...].(2017, p.24). 
 

Como bem pontuado pelo autor acima, o progresso dos alunos surdos são 

atualmente visível não apenas nas escolas regulares, o Inep (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vem apresentando em sinopses 

de estatísticas o iminente ingresso dos alunos surdos nas instituições de ensino 

superior. Como referencia datamos do ano de 2011 até 2017 as matriculas de surdos 

e deficientes auditivos. Entretanto, embora os surdos ingressassem em anos 

anteriores nas graduações escolhemos o ano de 2011 como ponto de partida, por que 

foi justamente alguns meses antes que houve a aprovação da lei 12.319 de 1º de 

setembro de 2010. Essa lei regulamentou a profissão do tradutor-intérprete de Libras 

atribuindo a esses profissionais a função de intermediar a comunicação.  

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de matriculas dos alunos surdos e 

dos deficientes auditivos nas instituições de ensinos superiores em todo o país.  

  

               Fonte: Autor, 2018.  
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De acordo com o gráfico é possível notar que de 2011 a 2013 houve um 

crescimento considerável de alunos portadores de deficiência auditiva, entretanto, 

de 2014 a 2017 o crescimento foi de alunos surdos. Assim, é perceptível o interesse 

dos alunos surdos no ensino superior. No entanto, alunos com deficiência auditiva e 

alunos surdos possuem necessidades de atendimentos diferentes. Segundo 

Carvalho a diferença existente entre eles é:  

O termo deficiência auditiva é usado para pessoas com problema auditivo de 
qualquer tipo [...]. São pessoas que se comunicam de forma oralizada. São 
pessoas que tem perda leve ou moderada da audição. Pessoas com surdez 
são aquelas nas quais a audição está prejudicada impedindo a compreensão 
da fala através do ouvido, com ou sem o uso de um aparelho sonoro individua. 
(2017, p. 17,18) 
 

Então, a pessoa deficiente auditiva embora tenha uma perda na audição, ela 

ainda assim se comunica de forma oral, entretanto, a pessoa surda possui uma perda 

auditiva muito mais elevada, por isso, necessita do atendimento do tradutor-intérprete 

de Libras, além do comprometimento auditivo severo ou profundo existe o 

impedimento da fala obstruindo assim ainda mais comunicação com pessoas 

ouvintes, no entanto, esse problema é sanado quando os surdos utilizam como meio 

de comunicação a sua língua materna, ou seja, a língua brasileira de sinais. É por 

isso, que os tradutores-intérpretes de Libras são importantes no âmbito da educação 

superior, eles realizam uma “ponte” entre os alunos surdos e os professores, entre os 

alunos surdos e os alunos ouvintes e entre todos os demais servidores da instituição. 

Quadros destaca que os TILS desenvolvem seu trabalho de tradução de diferentes 

maneiras:  

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). (2004, p.11) 

 

  A vida acadêmica não é fácil, os alunos precisão compreender de forma clara 

os conteúdos/disciplinas propostos nas grades curriculares dos cursos. Quadros 
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citada acima destacou que nas aulas explicativas o tradutor-intérprete realiza uma 

tradução simultânea, ou seja, no ato da explicação do professor para os alunos 

ouvintes o mesmo conteúdo é repassado com valor igual para os alunos surdos por 

meio da tradução/interpretação dos TILS. Isso implica na fala de Campello e Rezende, 

para os surdos a presença dos TILS não os tornam menos capazes, é na verdade 

uma forma de acesso ao conhecimento, uma escolha dos surdos segundo elas: 

Nós, os surdos, não queremos ser tutelados, queremos o exercício da 
liberdade pela forma e escolha linguística e cultural condizente com o nosso 
modo de viver e experienciar, de sermos surdos, diferente dos ouvintes. 
Somente nós, surdos, que sabemos o que é melhor para nós, da forma como 
precisamos ser educados, da forma como precisamos aprender, que é pela 
instrução direta em nossa língua de sinais [...]. (2014, p.78) 

 

O ensino superior destaca-se pela aquisição sistematizada do conhecimento 

objetivando obtenção de um ofício, os tradutores-intérpretes de Libras fazem se 

importantes no espaço acadêmico justamente por isso, por que sem a presença 

desses profissionais não há consolidação do conhenhecimento, visto que os saberes 

não serão repassados, em resumo os alunos surdos não serão capazes de adquirirem 

uma profissão, em consequência não existirá um profissional surdo no mercado de 

trabalho. A imagem a baixo demonstra bem o papel do tradutor-intérprete de Libras, 

mediando o acesso ao ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: http://biolibras.com.br/a-importancia-do-interprete/,2018. 
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Quadros (2004) já mencionada denota que o tradutor-intérprete de Libras 

também realiza uma tradução consecutiva, ou seja, ele recebe o conteúdo da língua 

fonte (língua portuguesa) e traduz para língua alvo (Libras), porém, com um tempo de 

processamento maior podendo analisar as escolhas lexicais. No espaço acadêmico 

isso acontece quando o tradutor-intérprete de Libras traduz artigos científicos, livros, 

vídeos, entre outros materiais para a língua brasileira de sinais construindo assim o 

acervo da comunidade surda acadêmica. Isso é importante por que segundo Capovilla 

(2011) as “crianças surdas que estudam por meio da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), em meio a professores e colegas que também usam o código, aprendem a 

ler e a escrever mais cedo e de forma mais consistente”.  

No ensino superior não será diferente, a Libras por ser língua materna dos 

surdos proporciona maior compreensão a eles, mesmo quando adquirido a 

capacidade de ler e escrever é somente por meio da língua brasileira de sinais que os 

surdos conseguiram consolidar de maneira concreta os novos conhecimentos 

acadêmicos. Por isso, o tradutor-intérprete de Libras é importante, sem o trabalho de 

tradução realizado por esses profissionais não existirão acervos em Libras, em 

consequência os surdos perderam o espaço conquistado por eles. 

Segundo Quadros o sujeito surdo tem potencialidade de aprender como 

qualquer outra pessoa, porém, de uma maneira diferenciada:  

O surdo é o sujeito que apreende o mundo por meio de experiências visuais 
e tem o direito e a possibilidade de apropriar-se da língua brasileira de sinais 
e da língua portuguesa, de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento e 
garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais. A identificação 
dos surdos situa-se culturalmente dentro das experiências visuais. Entende-
se cultura surda como a identidade cultural de um grupo de surdos que se 
define enquanto grupo diferente de outros grupos. Essa cultura é 
multifacetada, mas apresenta características que são específicas, ela é 
visual, ela traduz-se de forma visual. As formas de organizar o pensamento e 
a linguagem transcendem as formas ouvintes.(  
 

Então, é necessário garantir o transito em diferentes contextos sociais e 

culturais, é sabido que na academia a difusão dos saberes não acontece apenas em 

salas de aulas, diversos ambientes tais como; biblioteca, pátio, corredores, quadras, 

entre outros, nesses locais vinculam saberem diferenciados, por isso, o tradutor-

intérprete de Libras se faz importante no espaço acadêmico consolidando a inclusão. 

É iminente que cada vez mais alunos surdos e deficientes auditivos ingressem 

na carreira superior, isso acontecerá porque segundo Santana (2016) o programa de 
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acessibilidade na educação superior propõe ações que garantam o acesso de 

pessoas com deficiência auditiva nesta modalidade de ensino. E de acordo com o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no censo populacional realizado 

em 2010 revelou que existem cerca de 9,8 milhões de brasileiros com deficiência 

auditiva. Como mostra o gráfico a seguir: 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Desse total existem 2,6 milhões de surdos. Sendo assim são mais de 2 milhões 

de surdos que precisão do serviço do tradutor-intérprete de Libras em todo o território 

nacional principalmente nas intuições superiores efetivando o avanço da inclusão 

nosso país.  

   Contudo, é plausível que a instituição de ensino superior que não forneça os 

serviços dos tradutores-intérpretes de Libras não apenas descumpre uma parte das 

leis inclusivas, ela também trás grandes prejuízos na permanência e na formação dos 

acadêmicos surdos superiores.  

 

 

 

 

4- CONCLUSÃO 
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Diante dos preceitos abordados é evidente que o profissional tradutor-intérprete 

de Libras tem um papel fundamental na formação e permanência no trajeto acadêmico 

dos alunos surdos. Ressaltamos que a função desse profissional vai além das políticas 

públicas de inclusão, por que a não prestação do serviço dos TILS recai na 

“inutilidade” do curso de graduação realizado pela pessoa surda, visto que não haverá 

consolidação dos conteúdos apresentados, pois, a língua materna da comunidade 

surda não está presente.  

Infelizmente é cada vez mais recorrente os anúncios em que acadêmicos 

surdos procuram a justiça para garantir a presença dos TILS no âmbito de educação 

superior, em muitos fatores isso ocorre pela falta de profissionais habilitados para 

exercer a função. Atualmente, não existem dados catalogados de quantos tradutores-

intérpretes de Libras atuam ou possuem formação na área de tradução em todo o 

território nacional, contudo, é importante tais registros para a implementação de 

políticas públicas objetivando abastecer o mercado de trabalho.  

Portanto, os tradutores-intérpretes de Libras profissionais éticos e de alta 

qualidade desenvolvem uma importante atuação em todos os meios sociais e 

principalmente no ensino superior, visto que essa é uma etapa tão almeja pelas 

pessoas surdas. 
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