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RESUMO  

 

 

Esta pesquisa está relacionada à área de Estudos da Tradução e da Interpretação de Línguas de 

Sinais (ETILS) e teve como objetivos analisar as estratégias utilizadas pelos intérpretes de 

Libras nas aulas de inglês em uma escola da rede pública de ensino, bem como investigar os 

principais desafios e dificuldades encontrados nesse processo. Os estudos de Novais (2002) e 

Hortêncio (2005) sobre as estratégias de interpretação serviram de suporte teórico ao estudo, 

no qual verificamos se estas estão presentes no contexto da sala de aula, assim como a 

possibilidade do surgimento de novas estratégias. Para tal, foram aplicados questionários para 

10 intérpretes, realizadas entrevistas e observações de duas aulas de inglês: uma com 

intérprete provido de conhecimentos básicos de inglês e outro sem. Os resultados indicam que 

as principais dificuldades são: a escassez do uso de materiais visuais, a atenção dividida entre 

alunos ouvintes e surdos e o desnivelamento na proficiência em Libras por parte de alguns 

alunos surdos. Com relação ao uso das estratégias, verificou-se que as estratégias mais 

utilizadas pelo intérprete sem conhecimentos de inglês foram : omissão, explicitação e síntese. 

Em contrapartida, as mais utilizadas pelo intérprete com conhecimentos de inglês foram: 

explicitação, simplificação, omissão e ratificação. Os dados revelaram que a estratégia do uso 

de perguntas retóricas não foi utilizada pelos intérpretes e identificaram o surgimento de uma 

nova estratégia que classificamos como interpretação prévia. Reiteramos que ainda é 

desafiador e laborioso o processo de ensino e aprendizagem mediado por intérprete, visto que 

não depende apenas de uma pessoa, e sim de um trabalho em equipe, envolvendo a escola, o 

corpo docente, os intérpretes e os alunos, de forma harmoniosa; além disso, constatou-se que 

é necessária a disponibilidade de recursos materiais e didáticos que proporcionem uma melhor 

inclusão do aluno surdo.  

 

Palavras-chave: Estudos da Tradução. Interpretação em língua de sinais. LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais). Escola pública. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is related to the area of Translation Studies and Sign Language Interpretation, 

and aimed to analyze sign language interpretation strategies used in English classes of a 

public school, as well as to investigate the main challenges and adversities found in this 

process. Novais (2002) and Hortêncio’s (2005) theoretical frameworks related to strategies of 

interpretation served as theoretical grounds for this study, in which we verified whether these 

strategies are present within the classroom context, including the possibility of new ones to 

come through. In order to achieve our aims, we used questionnaires, conducted interviews and 

observed two English classes: one with the aid of an interpreter with a basic level of English 

and another with the aid of an interpreter who does not speak English. Results indicate that 

the main difficulties are: visual materials scarcity, divided attention among hearing and deaf 

students and the deaf student’s lack of proficiency in Brazilian sign language. Regarding the 

use of strategies, it was verified that strategies most used by the interpreter without basic 

knowledge of English were: omission, explicitation and synthesis, on the other hand those 

most used by the interpreter with some basic knowledge of English were: explicitation, 

simplification, omission and ratification. The data revealed that the strategy rhetorical 

questions was not used by the interpreters and it was identified the emergence of a new 

strategy that was classified as prior interpretation. We reiterate that the teaching/ learning 

process mediated by a sign language interpreter is still a challenge, since it does not depend 

only on a person, but on a partnership between school, teachers, interpreters, and students 

willing to work harmonically; furthermore, it is necessary to provide the process with material 

and didactics resources to enhance deaf student inclusion. 

 

 

Keywords: Translation studies. Sign language interpretation. Brazilian Sign Language (BSL). 

Public school. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2010, tive o primeiro contato com a Língua Brasileira de Sinais 

(doravante Libras) em uma das disciplinas de mesmo nome ofertada na graduação do curso de 

Letras-Inglês na Universidade Federal do Ceará (UFC). Naquele primeiro momento, senti que 

uma nova porta de conhecimento e comunicação havia sido aberta para mim. Fui privilegiado 

com a grande oportunidade de ter sido aluno do professor Ernando Pinheiro Chaves (UFC)1 

nessa disciplina. Aprendi o alfabeto manual, bem como elaborar discursos simples e me 

comunicar utilizando Libras. Em 2014, fui aprovado em concurso público para professor de 

inglês do município de Maracanaú, localizado na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. 

Fui lotado no Centro de línguas de Maracanaú (CLM), no qual tive contato com vários 

professores surdos de Libras. 

 O interesse de comunicar-me com esses professores era tão grande que praticava 

com eles a Libras nos planejamentos integrados. Algum tempo depois, fui transferido para o 

Centro de Educação de Jovens e Adultos de Maracanaú (CEJAM) e, nessa instituição, tive a 

oportunidade de ter o meu primeiro aluno surdo, com o auxílio de um intérprete. Com o 

decorrer das aulas, senti a necessidade de buscar meios e estratégias, para que a nossa aula 

fosse significativa e, ao mesmo tempo, harmônica para o intérprete, pois, de certa forma, essa 

tríade teria que funcionar como um cordão de três dobras, que dificilmente poderia ser 

quebrado. Concordo com Rosa et. al. (2012), quando diz que é na experiência prática que o 

docente percebe as potencialidades do aluno surdo e, assim, descobre novas possibilidades, 

novos métodos para promover, de fato, a aprendizagem significativa.   

              No que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem, Rosa et. al. (2012) 

também menciona que se deve apresentar um referencial mínimo de imagens e ampliações 

dos textos a serem trabalhados para que sirvam de suporte visual, auxiliando, assim, na 

compreensão de conteúdos. Dessa forma, a surdez faz que o surdo passe a ser um sujeito 

visual pertencente à outra comunidade, com cultura e língua diferentes, porém inserido na 

comunidade ouvinte. Portanto, nesse processo de ensino, o professor deverá munir-se, além 

do conhecimento linguístico, de outros conhecimentos para que o aluno faça associações, seja 

por meio de imagens, seja por meio da segunda língua.  

                                                           

1Foi professor do Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos do Centro de Humanidades da UFC. Além de 

docente, Ernando Pinheiro era Presidente da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e 

Intérpretes da Língua de Sinais (Febrapils). 
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O decreto de lei 5.626, de 22 de dezembro de 2005, determinou a inclusão do aluno 

surdo no ensino regular, bem como a regularização da lei que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais. Todavia, faz-se necessário um comprometimento e reconhecimento dos direitos dos 

surdos por parte da comunidade escolar (gestão escolar, professores, pais, intérpretes, alunos 

surdos e ouvintes) em prol de uma educação de qualidade. 

Com a finalidade de resolver os problemas de comunicação enfrentados pelos alunos 

surdos, no que tange a sua inserção no ensino regular, surgem propostas de reconhecimento 

de que esses estudantes necessitam de apoio específico, de forma permanente ou temporária, 

para alcançar os objetivos finais da educação, portanto devem ser oferecidos apoios 

tecnológicos e humanos que contemplem suas possibilidades (Volterra, 1994). Um desses 

apoios humanos é o intérprete de língua de sinais, o qual foi incorporado há vários anos no 

espaço educacional em vários países (Cokely, 1992). 

Lacerda (2005), em seu artigo intitulado O intérprete de Língua de Sinais em sala de 

aula: experiência de atuação no ensino fundamental, afirma que o intérprete de língua de 

sinais é uma figura pouco conhecida no âmbito acadêmico e que existem poucos estudos no 

Brasil e no cenário mundial, no que diz respeito a pesquisas que remetam ao intérprete 

educacional especificamente. Mais de uma década se passou e a escassez de material e 

pesquisas a esse respeito continuam, principalmente quando o foco é o ensino fundamental. 

Segundo Marques e Oliveira (2009), ser Intérprete de Língua de Sinais: 

 

é muito mais do que ser identificado pela língua que fala, muito mais 

do que estar presente nas comunidades surdas ou ainda estabelecer um 

elo entre mundos linguísticos diferentes. Ser Intérprete é conflitar sua 

subjetividade de não surdo e surdo, é moldar seu corpo a partir da sua 

intencionalidade, reaprender o universo do sentir e do perceber, é uma 

mudança radical em que a cultura não é mais o único destaque do ser.  

 

Em sua definição sobre o intérprete, Quadros (2004) afirma que, além do domínio da 

língua de sinais e da língua falada do país, faz-se necessária uma qualificação específica para 

atuar como tal. Em outras palavras, o intérprete precisa ter domínio dos processos, dos 

modelos, das estratégias e técnicas de tradução e interpretação. Ele também deve ter formação 

específica na área de sua atuação, por exemplo, a área educacional. Alguns supõem que ser 

intérprete educacional está relacionado apenas em traduzir o que os professores falam em sala 

de aula sem a necessidade de planejar suas atuações e preparar as aulas. De fato, elaborar 
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atividades é responsabilidade do professor, mas o Tradutor Intérprete de Língua de Sinais 

(TILS) deve ter contato com o planejamento para se preparar para a interpretação na aula. 

Caso haja dúvidas do conteúdo, deverão ser sanadas com antecedência para que não 

prejudique o processo cognitivo do aluno surdo.  

Com isso em mente, o objetivo geral desse estudo é investigar a interpretação em LS 

no contexto da sala de aula de língua inglesa em uma escola da rede pública de ensino. Os 

objetivos específicos deste estudo são: identificar as dificuldades que os intérpretes de Libras 

encontram, bem como identificar e analisar as estratégias utilizadas pelos intérpretes de Libras 

nas aulas de inglês são as mesmas descritas por Novais (2002) e Hortêncio (2005), 

explicitadas no referencial teórico dessa pesquisa.  

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, algumas perguntas de pesquisas 

conduziram esse estudo:1- Quais desafios/dificuldades os intérpretes encontram na 

interpretação em língua de sinais nas aulas de inglês? 2- Que tipo de estratégias os intérpretes 

utilizam em sala de aula? São as mesmas descritas pelos autores Hortêncio (2005) e Novais 

(2002) ou há o surgimento de novas?  

Alguns Autores (Lodi, 2014; Kotaki e Lacerda, 2014; Rocha, Lacerda, Oliveira e 

Reis, 2016; etc.) têm discutido a respeito do crescente (re)conhecimento sobre os tópicos da 

diversidade e sobre as questões da surdez na atualidade. No entanto, ao mesmo tempo que 

muitos consideram o período atual como o ápice da educação de surdos, reconhecem que há 

ainda algumas lacunas que necessitam ser preenchidas e pontos que precisam ser explorados 

nesse âmbito.  

O ensino e a aprendizagem de língua inglesa (LI) como língua estrangeira (LE) de 

alunos surdos é um deles, principalmente no que diz respeito às estratégias utilizadas pelos 

intérpretes. Portanto, esse estudo visa, além de contribuir com o estado da arte dos Estudos da 

Tradução e Interpretação de Língua de Sinas, preencher uma lacuna relacionada às pesquisas 

sobre a interpretação de Libras nas aulas de inglês. 
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É importante ressaltar também que o professor precisa compreender, antes de começar 

a efetivar o ensino de língua inglesa ou qualquer outra disciplina para surdos, que os alunos 

possuem uma percepção de mundo diferente dos ouvintes.  

Com o objetivo de contribuir com a consolidação, afirmação e ampliação do campo 

dos Estudos da Tradução e da Interpretação em Língua de Sinais no Brasil, esta pesquisa 

investiga o processo de interpretação em língua de sinais em aulas de inglês em uma escola 

pública. Embora esta pesquisa foque no processo de interpretação, é importante deixar claro 

que, atualmente, diversos tradutores de língua de sinais têm se destacado na tradução de 

materiais, na dublagem e na legendagem de vídeos. De qualquer forma, segundo Rodrigues 

(2010), a atuação mais comum ainda é a dos intérpretes de Libras-Português na maioria dos 

casos, no contexto educacional, religioso e também na mídia televisiva.  

Nesses contextos, os intérpretes de língua de sinais (ILS) realizam a interpretação 

simultânea, tanto de Libras para a língua portuguesa quanto da língua portuguesa para Libras. 

Um aspecto que se destaca quanto à interpretação em Libras é o fato de que o ILS transita 

entre diferentes modalidades, a saber, modalidade oral-auditiva e gesto-visual (Isham, 1995; 

Padden, 2000; Quadros; Souza, 2008), o que traz influência ao processo de interpretação. 

Concordo com Rodrigues (2013) quando diz que, apesar de existirem significativas pesquisas 

relacionadas à tradução e à interpretação em línguas de sinais, poucas são aquelas que se 

dedicam ao estudo do processo interpretativo em si ou à investigação das competências, 

habilidades, conhecimentos e estratégias necessários aos ILS. 

Investigar e analisar as estratégias de intérpretes de Libras nesta pesquisa, 

especificamente nas aulas de Inglês, torna-se necessário porque há poucas pesquisas 

relacionadas, e, especialmente, porque os professores, intérpretes e alunos surdos se deparam 

com muitos desafios e dificuldades em sala de aula, não só na disciplina de inglês como 

também em outras matérias. Assim, entre professores e intérpretes, existem inúmeras dúvidas 

sobre o melhor caminho a seguir, sobre como desempenhar o papel de professor ou intérprete 

de maneira eficiente. Segundo Silva (2005), no caso da sala de aula de língua inglesa, um 

problema comum que encontramos é o fato de expor o aluno surdo a uma proposta de 

aprendizagem de inglês a partir de explicações dadas, muitas vezes, por professores de outras 

matérias escolares como, por exemplo, português, história e geografia, ao invés de professores 

com habilitação em língua inglesa.  

A dificuldade de compreensão nessas explicações se agrava quando o intérprete de 

Libras não possui a proficiência necessária para transmitir de forma clara os conteúdos e 

assuntos abordados. Observa-se também, nesse processo, que muitas pessoas com proficiência 
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em Libras são certificadas para essa função, mas, ainda assim, encontram dificuldades de 

interpretação durante a aula de língua inglesa. Portanto, para a realização desta pesquisa, 

foram coletados dados em uma escola pública do município de Maracanaú no estado do Ceará 

com o intuito de possibilitar reflexões que possam auxiliar nas atividades de intérpretes de 

Libras e professores nas aulas de língua inglesa. 

O presente estudo está organizado em cinco capítulos. A parte introdutória, o 

capítulo 1 desta pesquisa, aborda as motivações para o estudo, a justificativa, os objetivos, as 

perguntas de pesquisa e uma breve introdução sobre a organização da dissertação. No 

segundo capítulo, intitulado “Fundamentação Teórica”, situo a presente pesquisa nos estudos 

da tradução, discorrendo sobre a interpretação em língua de sinais, bem como explanando os 

conceitos de tradução e interpretação utilizados neste estudo. Nesse mesmo capítulo, 

fundamento os conceitos de estratégias de interpretação, tendo como base teórica os 

arcabouços dos autores Novais (2002) e Hortêncio (2005) e, ainda, contextualizo o ensino de 

inglês para surdos, discorrendo sobre a educação inclusiva.  

Na fundamentação teórica, abordo a tríade: aluno surdo - intérprete de língua de 

sinais - professor de língua inglesa para surdos; e, por fim, tratamos sobre abordagens 

educacionais no ensino de surdos.  

No terceiro capítulo, relato o tipo de pesquisa na qual se enquadra o referido estudo, 

os instrumentos utilizados para geração dos dados, o contexto de pesquisa e os participantes 

envolvidos.  

No quarto capítulo, explico os procedimentos para a análise dos dados coletados e 

realizo-a através dos instrumentos de pesquisa utilizados. Ademais, teço as considerações 

finais, destacando a relevância desta pesquisa, bem como suas limitações. Proponho, também, 

nessa seção, pesquisas que possam surgir a partir desse estudo. 

Passamos, então, para o próximo capítulo, que abordará a fundamentação teórica 

que trouxe sustentabilidade e aprofundamento para as questões que busquei 

responder nesta investigação. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, apresento a fundamentação teórica, situando esta pesquisa nos Estudos 

da Tradução e Interpretação de Língua de Sinais. Dando sequência, faço uma breve discussão 

sobre os conceitos de tradução e interpretação abordados neste estudo, assim como as 

estratégias de interpretação. E, por fim, apresento questões relacionadas ao ensino de inglês 

para surdos, educação inclusiva e seus participantes (intérprete, aluno surdo e professor), 

mencionando algumas abordagens educacionais no ensino de surdos. 

 

2.1 Situando a pesquisa nos Estudos da Tradução 

 

              Primeiramente, é importante definir o campo disciplinar geral em que esta pesquisa 

se insere, a saber, os Estudos da Tradução (doravante ET). Consideramos “Estudos da 

Tradução” um termo vasto, com base na definição de Koller, citada por Holmes, “Estudos da 

Tradução devem ser entendidos como uma designação coletiva e abrangente para todas as 

atividades de pesquisa que tem o fenômeno da tradução e do traduzir como sua base ou foco” 

(Koller, W., 1971 apud Holmes, 2000, p. 1762). Baker (1998), em sua enciclopédia de 

estudos da tradução, tem uma postura semelhante, estabelecendo os ET como um campo de 

conhecimento acadêmico que tem como objetivo investigar a tradução, sendo que o termo 

“tradução” refere-se à tradução literária, à interpretação, à dublagem e à legendagem. 

No decorrer dos anos, a caracterização desse campo disciplinar tem sido proposta por 

diferentes teóricos da área, tais como Holmes (1972) e Williams e Chesterman (2002), os 

quais apresentaram certa organização para a área com o intuito de fazer que a disciplina possa 

envolver a diversidade de abordagens de seu objeto, ao mesmo tempo que afirma seus 

fundamentos teóricos e metodológicos próprios. Com isso, ambos os autores construíram um 

mapeamento dos Estudos da Tradução em áreas e, até mesmo, subáreas, de acordo com a 

diversidade de abordagens da tradução e do fazer tradutório.  

Com o intuito de estabelecer o campo dos ET como disciplina autônoma, Holmes 

(1972) propôs um mapeamento geral, indicando as características das pesquisas que têm a 

tradução e o traduzir em seu escopo. Nesse sentido, pode-se afirmar que ele visou organizar as 

diversas investigações acerca da tradução, com o intuito de fazer que a disciplina nascente 

fosse capaz de abranger a diversidade de abordagens de seu objeto, ao mesmo tempo que 

definia seus fundamentos teóricos, epistemológicos e metodológicos próprios. O autor sugeriu 

uma divisão tripartite que conjectura ramificações específicas dentro da disciplina, as quais se 
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inter-relacionam, visto que cada uma oferece materiais e informações para os outros, ao 

mesmo tempo que se nutre dos materiais e informações que delas recebem. A partir de duas 

grandes áreas, os estudos puros e os aplicados, ele aponta ramificações que se dividem em 

subáreas definidas de acordo com o foco, a proposta e os objetivos estabelecidos.  

Os estudos puros têm o duplo objetivo de descrever como o fenômeno tradutório 

ocorre e de ampliar princípios para descrever e explicar esses fenômenos. Já os estudos 

aplicados são aqueles que se destinam às aplicações práticas voltadas, muitas vezes, à 

formação de tradutores/ intérpretes e às ferramentas de auxílio à tradução e à política de 

tradução e à crítica da tradução. No âmbito dos estudos descritivos, ele aponta aqueles estudos 

direcionados ao produto, à função e ao processo. Nos estudos teóricos, considera as teorias 

gerais e as parciais subdivididas em teorias restritas ao meio, ao nível, ao tipo de texto, à área, 

ao tempo e aos problemas. A seguir, podemos observar um esquema do mapeamento proposto 

por Holmes. Desde o mapa de Holmes, os ET têm se alterado consideravelmente.  

 

Figura 01 - Mapa de Holmes 

 

 

Fonte: Pym e Turk, 1998, p.278. 

Estudos 

 da 

Tradução 

 

Puro 

 

Aplicado 

 

Teórico 

 

Descritivo 

Formação 

do 

Tradutor 

Ferramentas 

de auxílio à 

Tradução 

Política/ 

Crítica da 
Tradução 

 

Geral 

 

Parcial 

Restrito  

ao 

 meio 

 

Restrito 

à área 

Restrito 

ao  

nível 

 
Direcionado 

ao Produto 

 
Direcionado 

ao processo 

 
Direcionado 

à função 

 

Restrito 

 ao tipo  

de texto 

 

Restrito 

 Ao 

 tempo 

Restrito 

 aos 

problemas 



 23 

Nesse primeiro mapeamento proposto por Holmes, não estão identificadas, 

literalmente, áreas relacionadas ao estudos da interpretação ou interpretação de língua de 

sinais, mas, devido à abrangência generalista das áreas elencadas por ele, podemos relacionar 

suas subáreas às questões sobre tradução e interpretação. 

Na segunda metade do século XX, pode-se observar, usando Newmark (2009), por 

exemplo, que a própria construção de uma “Teoria da Tradução” vincula-se às mudanças 

vivenciadas pelo campo, as quais podem ser organizadas em estágios: comunicativos, 

linguísticos, funcionalistas e estéticos. Com o conhecimento das transformações sofridas pelo 

campo, Williams e Chesterman (2002) construíram um mapa com o objetivo de orientar, 

principalmente, estudantes-pesquisadores em um campo considerado relativamente novo e, ao 

mesmo tempo, desconhecido.  

Levando em conta essas mudanças, sofridas após o mapeamento de Holmes, os 

autores abrangem em seu mapa diferentes áreas de pesquisa, que demonstram, por exemplo, a 

natureza interdisciplinar do campo e seu crescimento. Ademais, ao apresentar o mapa, 

disponibilizam tanto um arcabouço conceitual como um conjunto de procedimentos essenciais 

à pesquisa em tradução, possibilitando ampla visão de aspectos teóricos, epistemológicos e 

metodológicos da pesquisa sobre a tradução e o traduzir. Este mapeamento proposto por 

Williams e Chesterman não se antepõe ao mapeamento proposto por Holmes, uma vez que o 

campo dos Estudos da Tradução tem abrangido cada vez mais suas ramificações. 

 

Figura 02 - Mapa de Williams & Chesterman sobre os Estudos da Tradução. 

 

Fonte: Williams e Chesterman, 2002. 
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Ao compararmos as subáreas apresentadas por Williams e Chesterman em relação ao 

mapeamento feito por Holmes, podemos observar algumas similaridades e diferenças. Vale 

destacar, principalmente, o fato de que as subáreas indicadas por Williams e Chesterman 

detalham campos de pesquisa que não são diretamente apontados por Holmes. Contudo, nota-

se que o mapeamento de Holmes tem um caráter mais adaptável, no sentindo de que é 

possível incorporar a ele as transformações atuais, tal como o uso de tecnologias em tradução 

e até mesmo corpora. Em contrapartida, não existe no mapeamento feito por Holmes, como 

ocorre no de Williams e Chesterman, uma subárea específica voltada ao ramo da 

interpretação, a qual poderia ser vista como um campo paralelo denominado “Estudos da 

Interpretação” (Pöchhacker, 2009). Tomando como base as subáreas apontadas para os ET 

por Holmes (1972) e por Williams e Chesterman (2002), pode-se afirmar que, embora tais 

subdivisões tornem visíveis diferentes perspectivas dentro desse campo disciplinar, elas são 

interdependentes e se complementam. 

Um outro mapeamento foi feito pela editora Saint Jerome Publishing, especializada 

em ET e Estudos Interculturais, classificando suas publicações com base em vinte e sete 

categorias, ou subáreas, vinculadas aos ET. A Saint Jerome possui as seguintes categorias 

mostradas na tabela a seguir:  

 

Quadro 01 – Mapeamento das áreas relacionadas aos Estudos da Tradução pela Saint Jerome. 

1- Tradução Audiovisual e Multimídia; 

2-Tradução Bíblica e de textos religiosos; 

3- Bibliografias; 

4- Interpretação em contextos comunitários e de 

prestação de serviços; 

5-Interpretação Simultânea e de Conferências; 

6- Estudos Contrastivos e Comparados; 

7- Estudos baseados em Corpus; 

8-  Interpretação Legal e Jurídica; 

9-  Avaliação e controle de qualidade; 

10-História da Tradução e Interpretação; 

11- Estudos Interculturais; 

12- Estudos da Interpretação; 

13- Tradução Literária; 

14-Tradução Automática e auxiliada pelo 

computador; 

15- Trabalhos em categorias múltiplas; 

16- Estudos do processo tradutório; 

17- Metodologia de Pesquisa; 

18- Interpretação em Língua de Sinais; 

19- Tradução técnica e especializada; 

20- Terminologia e Lexicografia; 

21-Tradução e gênero; 

22-Tradução e ensino de língua; 

23- Tradução e Política; 

24- Tradução e indústria de prestação de serviços 

linguísticos; 

25- Políticas de Tradução; 

26-Teoria da Tradução; 

27 Formação de Tradutores e Intérpretes; 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 03 – Representação das áreas relacionadas à interpretação.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado da Categorização da editora Saint Jerome Publishing. 
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simultânea e de conferências; à interpretação em Tribunais e à interpretação em Língua de 

Sinais (LS). Sem embargo, percebe-se a necessidade de critérios mais sistemáticos para a 

categorização das áreas, visto que essas quatro áreas da interpretação mencionadas acima 

podem ser agrupadas como subáreas dos Estudos da Interpretação. Observando as categorias 

propostas pela Saint Jerome Publishing, Vasconcellos (2010, p.130), este afirma que:  

 

É possível verificar que os desdobramentos atuais dos ramos dos Estudos da 

Tradução cobrem um repertório mais amplo de interesses disciplinares e refletem 

desenvolvimentos recentes, para além das áreas mais tradicionais de pesquisa 

mencionadas por Holmes (1972/ 1988/ 2000). A ‘interpretação’ - enquanto ramo 

consolidado dos Estudos da Tradução – surge em 07 (sete) das 27(vinte e sete) áreas 

[…] 

 

De acordo com Vasconcellos (2010), a proposta de mapeamento, apresentada por 

Holmes (1972) e por Williams e Chesterman (2002), bem como a categorização usada pela 

Saint Jerome Publishing, permitem verificar a trajetória da interpretação em direção a um 

espaço institucionalizado dentro dos Estudos da Tradução.  

 

2.2 Estudos da tradução e a interpretação em língua de sinais 

 

Atualmente, a tradução e a interpretação em língua de sinais têm contribuído para a 

consolidação de um campo específico de pesquisas, a saber, os Estudos da Tradução e da 

Interpretação de Língua de Sinais (Grbic, 2007; Vasconcellos et al., 2012). Pereira (2010) 

corroborou com isso quando fez um levantamento de pesquisas englobando a interpretação 

em línguas de sinais existentes em programas de mestrado e doutorado das universidades 

brasileiras, contribuindo, assim, para o aprendizado de arte desse campo de estudo. 

 Essas pesquisas começam a ganhar espaço e visibilidade nacional e até mesmo 

internacional, quando passam a ser reunidas nas três edições do Congresso Nacional de 

Pesquisas em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, realizado na UFSC 

em 2008, 2010 e 2012, respectivamente. Concordo com Rodrigues (2013), quando diz, em 

sua tese, que esses congressos proporcionam o encontro de estudantes, profissionais e 

pesquisadores, tanto surdos quanto ouvintes, viabilizando o compartilhamento de diferentes 

pesquisas nacionais e internacionais relacionadas à formação de tradutores e intérpretes de 

língua de sinais, assim como aos aspectos cognitivos da interpretação, à inserção dos Estudos 

da Tradução e da Interpretação em Língua de Sinais no campo disciplinar dos Estudos da 
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Tradução, à atuação de intérpretes surdos e à tradução e interpretação do Português para 

Libras, entre outros. 

     No ano de 2015, o periódico Cadernos de Tradução apresentou mais um volume 

especial concentrando pesquisas que abordam a tradução e/ou a interpretação de/para línguas 

de sinais. Essa edição da revista está em conformidade com a série de acontecimentos, 

vivenciados nas últimas décadas, que impactaram o reconhecimento linguístico, social e 

político das línguas de sinais e, por sua vez, fomentaram a propagação de pesquisas na área. 

Na apresentação desse volume especial, Rodrigues & Quadros relatam sobre essa 

promissora área de pesquisa: 

 

Desde 2010, observamos um verdadeiro “boom” dessas pesquisas cada vez mais 

reconhecidas e citadas mundialmente pelos teóricos dos Estudos da Tradução e dos 

Estudos da Interpretação. Essa afiliação e incorporação das pesquisas envolvendo as 

línguas de sinais nesses campos disciplinares confere visibilidade aos Estudos da 

Tradução e da Interpretação de Línguas de Sinais e faz com que esse jovem campo 

disciplinar se torne gradativamente uma promissora área de pesquisas e novas 

descobertas sobre processos de tradução e de interpretação. 

(Cad. Trad., Florianópolis, v. 35, nº especial 2, p. 11-16, jul-dez, 2015) 
 

Com o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais pela Lei 10.436/02 (Lei de 

Libras) e a sua regulamentação pelo Decreto 5.626/05, a demanda pela atuação de 

profissionais tradutores e intérpretes de Libras-Português tem crescido significativamente. A 

academia também se importou com a formação desses profissionais, originando cursos de 

graduação e de pós-graduação em tradução e em interpretação de Libras-Português, dentre os 

quais se destacou o bacharelado em Letras-Libras, oferecido pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) em parceria com diversas instituições de ensino do país, inclusive com 

a Universidade Federal do Ceará. 

De acordo com Rodrigues e Silvério (2011), a demanda por ILS cresceu 

principalmente na esfera educacional. Devido a isso, muitos ouvintes bilíngues – fluentes em 

Libras – assumiram, sem uma formação específica, a função de intérpretes educacionais. 

Atualmente, os ILS tem ganhado espaço na mídia e em eventos públicos, além de ter a 

presença garantida no contexto da sala de aula com surdos, a qual é assegurada legalmente 

por decreto. Vale ressaltar que a profissão de tradutor e de intérprete de Libras-Português 

somente foi regulamentada no Brasil pela Lei 12.319 em 1º de setembro de 2010. No entanto, 

Lacerda & Poletti (2009) afirmam que: 
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A presença do intérprete em sala de aula e o uso da língua de sinais não garantem 

que as condições específicas da surdez sejam contempladas e respeitadas nas 

atividades pedagógicas. Se a escola não atentar para a metodologia utilizada e 

currículo proposto, as práticas acadêmicas podem ser bastante inacessíveis ao aluno 

surdo, apesar da presença do intérprete. 

 

             Nesse sentido é que estão centradas as possíveis contribuições de minha pesquisa. 

Analisando as estratégias dos intérpretes de Libras, temos a possibilidade de compreender 

melhor essa mediação, visando contribuir no processo de ensino e aprendizagem, o que 

beneficia tanto intérpretes, professores e alunos surdos.  

 

2.3 Tradução e interpretação 

 

A distinção entre uma ou outra terminologia a ser adotada neste trabalho se faz 

necessária para compreender melhor os fatores envolvidos no ato interpretativo ou tradutório. 

Entretanto, algo interessante que Magalhães Jr. (2007, p.26) nos aponta é que: 

 

[...] traduzir e interpretar são verbos e ações que se interpenetram. Uma coisa não 

existe sem a outra. A distinção terminológica cumpre apenas um fim didático e só é 

valorizada mesmo por intérpretes e tradutores. As pessoas que assistem ao trabalho 

de interpretação, e o aplaudem, não ligam para isso. Para elas, aliás, é 'tradução 

simultânea' e pronto. Portanto, a escolha entre uma ou outra forma depende, em 

parte, de com quem estejamos falando. Não vejo pecado em usarmos as duas, pelo 

menos por enquanto. Fique à vontade para usar a forma que preferir. Deixe a 

seriedade, e as cobranças, para os intérpretes, ou para quando você finalmente for 

intérprete. Aí você muda o discurso. Faz parte do ritual iniciático. 

 

Se para tradutores e intérpretes de línguas orais já é complexa a definição desses 

termos, como vimos na citação acima, podemos afirmar que, para os tradutores e intérpretes 

de línguas de sinais, torna-se ainda mais complexo, uma vez que os processos de interpretação 

envolvem traduções geradas mentalmente pelos intérpretes. Isso se dá porque, na maioria das 

vezes, a tradução é definida como um processo que envolve um texto escrito e a interpretação, 

um texto oral. O trabalho do tradutor se realiza de duas formas: pode ser de uma forma bem 

elaborada e com tempo de revisar e retomar o texto, isto é, uma tradução, ou no momento em 

que a fala ou a sinalização é proferida pela primeira vez, sem tempo de retomadas ou revisões 

no texto, ou seja, uma interpretação. Uma diferença relevante entre tradução e interpretação é 

discutida por Luciano (2005) na variável ‘completude’ ou não do texto de partida. Ele 
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menciona que a informação está presente o tempo todo para o tradutor, podendo este retornar 

o texto e fazer correções quando necessário.  

Por outro lado, na interpretação, a informação é apresentada uma única vez e, na 

maioria dos casos, de forma fragmentada. Tendo em mente as questões apresentadas por 

Luciano (2005), chegamos a Quadros & Souza (2008), que, ao analisarem o processo 

tradutório existente por tradutores surdos do curso Letras Libras, chegaram à conclusão da 

existência de procedimentos tradutórios a partir dos problemas encontrados nos textos 

produzidos, bem como na complexidade para se chegar a um bom texto. 

A partir do quadro abaixo, podemos verificar que, apesar de se tratar do mesmo 

profissional, os tradutores intérpretes de língua de sinais (TILS) possuem características 

diferentes em relação ao tipo de tarefa por ele desempenhada: a tradução ou a interpretação. 

Dessarte, cabe a ele adaptar sua intervenção de acordo com o ambiente, o público 

alvo, a modalidade de língua e o objetivo final de seu trabalho em cada situação. 

 

Quadro 02: Principais diferenças entre o tradutor e o intérprete de língua de sinais. 

 

INTÉRPRETE 

 

 

TRADUTOR 

 

 

Deve dominar as línguas envolvidas e o assunto alvo 

em seu trabalho, além de dominar as expressões 

orais/corporais presentes em ambos os idiomas. 

 

 

Deve dominar as línguas envolvidas e o assunto alvo 

em seu trabalho. 

 

Atua em equipe, são vários os profissionais que se 

revezam em um mesmo evento e atua nas relações 

face a face, muitas vezes conversando com o 

conferencista ou com o público alvo, buscando 

ajustar sua atuação da melhor forma possível. 

 

Trabalha mais isoladamente. São horas de trabalho 

diante do computador, entre livros e outras fontes de 

pesquisa e, eventualmente, troca ideias com outras 

pessoas para consultas. 

 

Não tem acesso ao que será falado/sinalizado 

previamente. O assunto pode mudar no momento da 

interpretação. 

 

 

Tem acesso ao material a ser traduzido previamente. 

 

Fonte: Adaptado de Lacerda, 2009, p. 18. 
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Com base em Luciano (2005), podemos entender a diferença entre tradução e 

interpretação, sendo a tradução algo retocável, algo que possa ser consultado e modificado 

antes de ser finalizado. A interpretação ocorre no momento da enunciação sem possíveis 

retomadas, sendo o intérprete impulsionado a encerrar o que está dizendo diante das novas 

informações vindas em seguida. No que tange à tradução, Jakobson (1969) propõe uma 

divisão clássica de três tipos de tradução: tradução intralingual, tradução interlingual e 

tradução intersemiótica. Nesta pesquisa, abordaremos a tradução interlingual, que consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de outra língua. Neste estudo, abordamos a 

interpretação entre línguas de modalidades diferentes, como a língua portuguesa (oral-

auditiva) e a língua brasileira de sinais (gesto-visual) em aulas de inglês na rede pública de 

ensino. 

 

2.4 Estratégias de interpretação 

 

O vocábulo estratégia é originado da palavra grega strategia que denota plano, 

método, manobras ou estratagemas utilizados para alcançar um objetivo específico. Devido à 

complexidade e abrangência desse termo, utilizado etimologicamente no contexto de arte 

militar, é atualmente atribuído também para outras áreas de conhecimento. Em concordância 

com Bialystok (1990), é indiscutível que estratégias são empregadas para solucionar 

situações-problema, considerando todas as situações de comunicação como sendo uma 

situação-problema.  

Segundo Petrucci e Batiston (2006, p. 263), a palavra ‘estratégia’ possui estreita 

ligação com o ensino. O ensinar requer arte por parte do docente, que precisa envolver o 

aluno e fazê-lo encantar-se com o saber. O professor precisa promover a curiosidade, a 

segurança e a criatividade para que o principal objetivo educacional, a aprendizagem do 

aluno, seja alcançado. Em concordância e acréscimo às palavras desses autores, podemos 

inserir também o intérprete de Libras nessa responsabilidade, já que este é parte integrante do 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos surdos. 

              Barbosa (2004) e algumas pesquisas como as de Catford (1965), Nida (1964), 

Newmark (1961), entre outros, visaram a estabelecer modelos de tradução em que os 

pesquisadores objetivaram a definição de tradução e a apresentação de procedimentos 

técnicos que possibilitassem a realização eficiente de uma tradução.  

Fundamentado nessas pesquisas, Barbosa (2004) fez um resumo dos modelos 

existentes e apresentou uma nova proposta de caracterização dos procedimentos técnicos da 
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tradução. Alguns desses procedimentos caracterizados por esse autor foram: reconstrução de 

períodos; omissão; explicitação; transposição; modulação; tradução literal, ou seja, tradução 

palavra por palavra; equivalência; compensação; melhorias; transferências; adaptação, entre 

outros. Alves, Magalhães e Pagano (2006) apresentam estratégias de tradução, tais como 

estratégias de subsídios externos (fontes textuais e recursos computacionais), estratégias de 

subsídios internos (memória e mecanismos inferenciais), estratégias de análise macrotextual e 

a de análise microtextual. Alves, Magalhães e Pagano (2006) complementam ainda: 

 

Várias são as estratégias cognitivas que podem ser utilizadas para traduzir. Algumas 

delas podem nos servir de apoio interno ao longo do processo tradutório. “Este apoio 

interno se dá, sobretudo, por meio do nosso conhecimento de mundo, que abrange 

nossos conhecimentos enciclopédicos, incluindo-se nele toda a bagagem cultural e o 

conhecimento procedimental que nos ensina como utilizar o que já conhecemos”   

 

Vale ressaltar que essas estratégias citadas por esses autores estão relacionadas à 

tradução de textos escritos. Toury (1995), em sua teoria dos estudos descritivos, procurou 

identificar as escolhas tradutórias feitas por profissionais da tradução em um determinado 

processo tradutório, a saber, em traduções literárias, com o intuito de caracterizar o sistema de 

normas que seria responsável por nortear as traduções feitas em determinado contexto. Para o 

autor, a tradução está sujeita a limitações compartilhadas pelos tradutores de certa 

comunidade, sendo influenciados pelos aspectos envolvidos na tradução. Essas limitações 

resultam em instruções apropriadas (normas) e nos dão um direcionamento sobre o que é 

adequado ou inadequado, sendo aplicáveis a situações específicas.  

Contudo, não são consideradas como regras irrevogáveis, ou seja, são passíveis de 

adaptações. Na perspectiva de Toury, a tradução é uma atividade que abrange pelo menos 

duas línguas e duas culturas diferentes. Podemos inferir, assim, que pelo menos dois 

conjuntos de normas diferentes estariam em contato. Com isso, podemos dizer que essas 

normas citadas seriam as regularidades observadas no comportamento tradutório. 

Novais (2002), tendo por fundamento o modelo descritivo de Toury, identificou e 

classificou sete tipos de estratégias para o processo tradutório. Em seu estudo, ele investigou 

estratégias de tradução focadas na interpretação oral simultânea. As estratégias propostas por 

Novais (2002) são: discurso indireto, explicitação, omissão, padronização, ratificação, síntese 

e simplificação. 

Anos depois, Hortêncio (2005), com base nos estudos de Novais (2002), analisou as 

estratégias de interpretação oral simultânea e verificou se essas mesmas estratégias se 

aplicariam ao processo tradutório nas interpretações simultâneas do português para Libras. 
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Indo mais além, Hortêncio (2005) identificou mais outras três estratégias que são utilizadas 

pelos intérpretes de línguas de sinais / língua portuguesa que são: a repetição, o uso de 

recursos visuais e o uso de perguntas retóricas para destacar informações importantes e 

prender a atenção. Abaixo segue uma tabela com a descrição das estratégias classificadas 

pelos teóricos Novais (2002) e Hortêncio (2005). 

 

Quadro 03 - Estratégias de interpretação com base nos estudos de Novais (2002) e Hortêncio (2005). 

ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO 

Discurso indireto 
Estratégia na qual há o uso da terceira pessoa, marcando um distanciamento entre 

o discurso do professor e o do intérprete. 

Explicitação 
O intérprete adiciona palavras ou enunciados para explicar melhor a mensagem 

passada. 

Omissão 

Quando se compara as falas de partida em português com as respectivas 

interpretações em Libras, percebe-se que os textos das falas de partida são muito 

mais extensos do que os textos das respectivas versões em Libras. Com isso, 

revela-se que os intérpretes omitem certos detalhes das falas de partida. 

Padronização 
Estratégia que consiste em submeter as interpretações aos padrões linguísticos da 

Libras e aos valores da cultura surda. 

Ratificação 
Nessa estratégia, o intérprete confirma e certifica-se da mensagem do professor no 

intuito de efetivar sua interpretação com mais propriedade. 

Repetição 
Estratégia utilizada pelos intérpretes como ênfase às ideias importantes e como 

recurso facilitador da compreensão e da memorização dessas ideias. 

Simplificação 

A simplificação de conteúdo é uma estratégia que objetiva a compreensão de 

conteúdos complexos, na qual o intérprete adapta sua forma de expressão ao nível 

dos conteúdos apresentados, lançando mão de linguagem simples e termos 

conhecidos. 

Síntese 
Estratégia que resume a mensagem ou discurso transmitido, extraindo as 

informações mais importantes para a compreensão.  

Uso de perguntas 

retóricas 

Apesar de o uso de perguntas retóricas não exigir respostas audíveis ou visíveis, é 

uma estratégia eficaz em manter as assistências concentradas nas argumentações 

desenvolvidas por conferencistas e professores, devido ao poder que as perguntas 

têm de provocar respostas mentais e de suscitar a expectativa de respostas. 

Uso de recursos visuais 
Estratégia que utiliza recursos visuais no auxilio da compreensão da mensagem, 

como datilologia, imagens do livro e materiais extras em sala de aula. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Nesta pesquisa, visamos analisar se essas estratégias citadas por esses dois teóricos 

supracitados são aplicáveis nas interpretações dos profissionais de Libras nas aulas de inglês 

de uma escola da rede pública de ensino. Mesmo com esses arcabouços, a pesquisa não se 

limita a eles, pois registraremos também a ocorrência de estratégias que não estão presentes 
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neles. Em outras palavras, caso surjam estratégias que não pertençam aos arcabouços, estas 

serão também registradas.  

 

2.5 Educação inclusiva pelo viés da educação especial 

 

A partir da década de 80, inicia-se, no contexto internacional, um movimento 

liderado por pais, pessoas e profissionais com deficiência que lutam contra a ideia de que a 

educação especial deva ser considerada como um mundo separado dos outros. Surge um 

movimento que aparece nos Estados Unidos denominado “Regular Education Iniciative2” 

(REI), objetivando incluir nas escolas comuns as crianças com alguma deficiência, 

discutindo-se também a unificação da educação especial e a regular no sistema educativo. 

Para Sánchez (2005), aparecia, pela primeira vez, uma defesa muito importante à prevalência 

de um único sistema educativo para todos. Ao meu ver, não seria a melhor saída, uma vez 

que, em um ambiente de ensino e aprendizagem, muitos fatores necessitam ser levados em 

consideração, tais como: estilos de aprendizagem, acessibilidades, materiais didáticos 

adaptados aos tipos de deficiência, bem como profissionais preparados. Como resultado desse 

movimento, surge, no começo dos anos 90, o movimento de integração escolar, chamado de 

Movimento da Inclusão.   Em concordância com Sánchez (2005), ele ainda acrescenta que: 

 

O interesse nesses temas provocou mudanças nos sistemas educacionais que 

passaram a programar ações condizentes, estendendo a educação a todos os alunos 

em contextos regulares e não segregados. Assim ocorreu o surgimento e a defesa da 

educação inclusiva que coloca em destaque as necessidades educacionais especiais, 

e, por outro lado, estabelece uma forte crítica às práticas da educação em geral. Esse 

movimento assume um caráter internacional. 

 

No que tange à inclusão e educação de surdos, pesquisas desenvolvidas no Brasil e 

em outros países mostram que, apesar de as capacidades cognitivas inicias de alunos surdos e 

ouvintes serem semelhantes, ainda há uma grande discrepância relacionada à competência 

para aspectos acadêmicos, uma vez que o desempenho de alunos surdos fica muito aquém do 

desempenho de alunos ouvintes. Uma evidente inadequação do sistema de ensino é 

denunciada por esses dados, revelando a urgência de medidas que favoreçam o 

desenvolvimento pleno dessas pessoas. Todavia, é inegável que a maioria dos alunos surdos 

sofreu uma escolarização pouco responsável. 

                                                           

2 Regular Education Iniciative:  Iniciativa da Educação Regular. 
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Quando falamos sobre políticas públicas para a educação de surdos, algumas 

diretrizes e leis norteiam esse processo educacional. Posso citar a Lei n˚ 10.098/94, de 23 de 

março de 1994, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras 

providências. Vale ressaltar as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial (Resolução 

CNE/CEB n˚ 2, de 11 de setembro de 2001), que institui as Diretrizes Nacionais para a 

educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, 

em todas as suas etapas e modalidades, bem como a Lei n˚ 10.436, de 24 de abril de 2002, que 

reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão. Mais recentemente, há 

também o Decreto n˚ 5.626/05 que regulamentou as Leis n˚ 10.098/94 e n˚ 10.436/02. Toda 

essa legislação orienta as ações da Federação, dos estados e municípios no atendimento à 

pessoa surda. 

Um fator de grande importância que foi considerado na Resolução CNE/CEB n˚2 é o 

fato de terem apontado a necessidade de atenção às questões linguísticas dos surdos: 

 

Art 12. § 2˚ Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam 

dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a 

acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante a utilização de linguagens e 

códigos aplicáveis, como o sistema braile e a língua de sinais, sem prejuízo do 

aprendizado da língua portuguesa, facultando-lhes e às suas famílias a opção pela 

abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais 

especializados em cada caso. 

 

              O artigo 208, inciso III da Constituição Federal, indica “garantir o 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na 

rede regular de ensino”. É de suma importância a compreensão dessas leis para que as escolas 

e outras instituições possam se adequar ao atendimento da pessoa surda. Quando falamos de 

educação inclusiva para surdos, cria-se um ambiente educacional formado por três 

participantes, quais sejam: o aluno surdo, o professor e o intérprete de língua de sinais. Com 

isso em mente, neste estudo iremos analisar o contexto das aulas de língua inglesa para 

surdos, com foco na interpretação em língua de sinais.  

Concordo com Oliveira e Silva (2005) ao afirmarem que a aula de língua inglesa em 

uma sala inclusiva torna-se palco de um delta linguístico, em que um grupo majoritário de 

alunos ouvintes fala português, um grupo minoritário de alunos surdos fala Libras, uma 

professora de inglês fala português e não necessariamente fala Libras e, por fim, uma 

intérprete de Libras fala português e não obrigatoriamente sabe inglês.  
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Um fato também importante para o sucesso da inclusão é o envolvimento de todos, 

uma vez que “não constitui somente uma tarefa técnica, ela depende, acima de tudo, de 

convicções, compromisso e disposição dos indivíduos que compõem a sociedade” (Brasil, 

1994, p. 5). Essa questão torna-se ainda mais essencial por se tratar de professores de inglês 

que ensinam essa LE para alunos surdos, pois é preciso lembrar que o aluno surdo faz seus 

registros em Português e que, na maioria das vezes, não tem uma escrita de L1 para se basear 

(Goldfeld, 2002). Esse cenário se torna ainda pior quando lembramos que são poucas as 

orientações dos PCN-LE sobre como ensinar as especificidades da língua inglesa adaptadas às 

peculiaridades dos alunos surdos. 

 

2.6 Contexto do ensino de inglês para surdos 

 

Libras é considerada a primeira língua da comunidade surda dos centros urbanos 

(termo utilizado pelo fato de existirem algumas comunidades indígenas que utilizam outras 

línguas de sinais). Alguns surdos chegam até a considerar a língua portuguesa como língua 

estrangeira e não como segunda língua, visto que os alunos surdos, muitas das vezes, estão em 

contextos nos quais ninguém fala a sua língua, e o ambiente escolar, na maioria das vezes, não 

é favorável e acessível ao seu desenvolvimento e acompanhamento linguístico. Sobre essa 

questão, Gesser (2006 p.65) atenta para o fato de que, para uma língua ser considerada 

estrangeira, não é apenas por ela ser de outro país, mas também por ela ser considerada “como 

uma língua alheia pelo falante”.  

Quando falamos de ensino de língua inglesa para surdos, Sousa (2008) considera a 

língua inglesa não só uma língua estrangeira (LE) para os surdos, mas também uma terceira 

língua (L3). Com isso, no contexto da sala de aula de língua inglesa, deparamo-nos com a 

presença de três línguas: português (L2), Libras (L1) e inglês (L3 ou LE).  

Lopes (2009, p. 45) afirma que o ensino-aprendizagem de língua inglesa “reitera uma 

perspectiva bi(multi)língue na educação de surdos, visto que, no contexto brasileiro, além de 

ser uma língua estrangeira, trata-se da aprendizagem de uma terceira língua”. De acordo com 

Sousa (2008), a produção escrita em uma segunda ou terceira língua não é uma atividade 

simples para os surdos como tende a ser na aquisição da primeira, pois, para que se tenha o 

domínio da escrita, é necessário o bom conhecimento da língua de sinais e, embora seja 

compreensível e permita a interação, ela não corresponde aos padrões da escrita de um 

ouvinte devido às características que lhe são peculiares. 



 36 

Silveira (1999) afirma que o ensino de línguas estrangeiras se justifica socialmente 

por promover o diálogo intercultural e passa a ser um instrumento de grande valia na 

interação interpessoal e na circulação de informações entre os povos. Consequentemente, o 

ensino de língua inglesa para alunos surdos demonstra relevância para suas formações 

acadêmicas e profissionais, já que eles possuem o direito de ter contato com os conhecimentos 

e pesquisas produzidos nessa língua. 

 Carvalho (2013), em seu estudo, observou que o ensino de língua inglesa para os 

alunos surdos investigados era pouco significativo, pois estes não a utilizavam para a 

comunicação, enquanto alguns alunos ouvintes tinham certo contato com essa LE através de 

programas de televisão, músicas, filmes, seriados e jogos de videogame. Com isso em mente, 

surge um desafio para o professor de inglês, que é mostrar ao aluno surdo contextos reais de 

uso da língua inglesa com o intuito de tornar significativo o aprendizado. 

 A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96, art. 36, inciso III) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 19) garantem o direito de todo cidadão à 

aprendizagem de uma língua estrangeira junto com a língua materna e explicitam sobre os 

desafios enfrentados ao trabalhá-las com jovens surdos. Segundo Ubá (2008), é uma tarefa 

bastante desafiadora e recompensadora, principalmente quando a língua estrangeira está 

envolvida.  

Nesse sentido, no que se refere à educação direcionada ao aluno surdo, a atuação do 

professor3 junto a um intérprete de Libras é imprescindível. Segundo Quadros (1997), para o 

surdo, é essencial ter acesso a uma língua de sinais para garantir o desenvolvimento da 

linguagem e, consequentemente, do pensamento. Daí surge um dos desafios, pois muitos dos 

alunos surdos não sabem Libras, interferindo de forma não positiva nas atividades dos 

intérpretes, pois além de fazer a interpretação da aula ele também tem que explicar o 

significado de eventuais sinais. 

Um ponto importante que as famílias de alunos surdos poderiam levar em 

consideração seria a procura por escolas que já tenham alunos surdos, para que haja interação 

com outros alunos surdos na escola e na sala de aula, possibilitando o compartilhamento de 

informações utilizando a língua de sinais. Segundo Lacerda (2006): 

 

 

                                                           

3 Apenas se não for fluente em Libras ou em uma sala de aula inclusiva. 
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a inserção de um único aluno surdo em uma sala de aula, usando uma língua 

diferente (Libras), o torna marginal aos processos de socialização a aprendizagem, já 

que na melhor das hipóteses ele poderá interagir apenas com seu intérprete (se ele 

estiver presente), mas praticamente não abre espaço para trocas efetivas com seus 

pares e professores. 

 

             Bem diferente de alunos brasileiros aprendendo inglês em uma escola estrangeira, 

como uma escola localizada nos Estados Unidos, com o passar dos dias, aqueles alunos 

ganhariam muito mais fluência não só pelo fato de terem professores os ensinando, mas 

também por terem interações com os seus colegas de classe, funcionários da escola, sinais de 

aviso nos corredores, entre outros meios. 

 

2.6.1 O aluno surdo 

 

Segundo Costa (1994), o aluno surdo tem “a seu alcance todas as formas disponíveis 

de comunicação para poder desenvolver a competência linguística e alcançar o êxito 

acadêmico” (p. 29). Tendo isso em mente, é relevante que a escola e o professor de Língua 

inglesa (LI) proporcionem materiais e recursos favoráveis ao contexto de aprendizagem da 

língua estrangeira, que, no caso do aluno surdo, tende a ser restrita à habilidade escrita apenas. 

Na prática, tenho a ciência de que isso não ocorre, pois na maioria das escolas não há sequer 

materiais ou recursos que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem dos ouvintes, quem 

dirá de alunos surdos que necessitam de um olhar mais atencioso. 

De acordo com Luz (2003), o aluno surdo vai para uma aula de inglês com poucos 

conhecimentos de língua portuguesa, sendo a aula ministrada nessa língua. Assim, o 

aprendizado de inglês fica condicionado ao conhecimento de língua portuguesa, restringindo-

o e descaracterizando-o. Quando se pode contar com a presença de um intérprete, quando este 

não tem conhecimento da disciplina que interpretará, ou seja, não sabe inglês; ainda, o 

professor, na maioria das vezes, não sabe Libras (Luz, 2003). Consequentemente, podemos 

afirmar que, da interação do surdo com essas três línguas (Libras, Português e Inglês), surge 

um contexto bastante complexo.  

Além disso, de acordo com Sousa (2009), os surdos escrevem com base em suas 

hipóteses sobre o funcionamento da língua-alvo, criando, portanto, uma interlíngua. Para 

Schütz (2006), interlíngua é a linguagem produzida no início do aprendizado, caracterizada 

pela interferência da L1 e perdurada até o momento em que o aluno alcança seu potencial 

máximo de aprendizado na língua estrangeira. Brown (2000) também afirma que a interlíngua 
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se refere a um sistema com estrutura própria, resultante da interação entre as estruturas da 

língua materna e as da língua-alvo. 

 Isso acarreta a geração de um texto com características peculiares, nem sempre 

compreendido ou aceito pelos falantes da língua-alvo, já que às vezes as construções não 

seguem a língua padrão. Sendo assim, na escrita em inglês, o aluno surdo brasileiro pode ser 

influenciado não só pela Libras (sua L1), mas também pelo português (sua L2). No caso do 

aluno surdo não ter tido nenhum contato com a modalidade escrita da L1, ele não terá outro 

sistema de escrita para tomar como referência.  

Cummins (2001) afirma, ainda, que esse processo de transferência ocorre nos dois 

sentidos: da L1 para a L2 e vice-versa. Segundo o autor, as línguas se “alimentam” 

mutuamente. Na aprendizagem da língua inglesa como LE por surdos, esse contexto 

multilíngue traz algumas vantagens, pois, além das transferências advindas da primeira língua 

(Libras), o surdo pode contar com mais uma língua-suporte: a língua portuguesa. Apesar de as 

duas serem de modalidade oral-auditiva, ambas são línguas não-maternas para os surdos. A 

esse respeito, Silva (2005, p. 72) comenta que: 

 

O aprendizado da língua inglesa torna-se mais complicado ainda para o aluno surdo 

porque é ensinada com base no português, uma língua na qual se supõe já exista um 

nível cognitivo desenvolvido, mas que ele ainda está aprendendo, melhor dizendo, 

que ele está tentando desestrangeirizar. (SILVA, 2005, p. 72) 

 

Comungo do pensamento de Vieira (2008), quando diz que a inclusão de alunos 

surdos aprendendo uma LE em escola regular não depende só de uma legislação que defenda 

sua inclusão e garanta seus direitos, mas também da exigência de uma garantia de estratégias 

interativas de ensino, de recursos materiais específicos, de concepções de aprendizagem que 

orientem a prática dos professores, de planejamento e de acompanhamento pedagógico que 

garantam a permanência do aluno.  

 

2.6.2 O intérprete de língua de sinais 

 

                Outrora, os primeiros atos de interpretações em línguas de sinais iniciaram-se por 

meio de trabalhos voluntários, bondade, presença de familiares ou pessoas próximas dos 

surdos, que, indubitavelmente, ajudaram no surgimento de intérpretes profissionais. Com o 

passar dos anos, os intérpretes têm ganhado maior notabilidade, requerendo deles assim um 

saber linguístico que geralmente é iniciado e fundamentado no empirismo e posteriormente 

acrescentado nas formações acadêmicas. 
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              As línguas de sinais denotam uma diferença considerável quando comparadas às 

línguas orais: a sua modalidade. Ao passo que as línguas orais apresentam-se na modalidade 

oral-auditiva, as línguas de sinais são desenvolvidas na modalidade espaço-visual. Com isso, 

as práticas de tradução/interpretação entre uma língua oral e uma língua sinalizada 

apresentam características diferentes, uma vez que o profissional precisa trabalhar com um 

par linguístico que envolve duas modalidades diferentes. Em uma tarefa de interpretação para 

uma língua de sinais, pode-se dizer que o processo cognitivo é semelhante ao que acontece 

com a interpretação entre línguas orais e pode se encaixar no modelo dos esforços cognitivos 

proposto por Gile (1995). Porém, devido às diferenças de modalidade, a prática é mais 

exaustiva, já que há um aspecto a mais na coordenação do esforço, e o intérprete de línguas de 

sinais precisa lidar com a estrutura da gramática dessa língua, na qual as sentenças são 

construídas espacialmente.         

O trabalho do tradutor/intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e língua 

portuguesa em diferentes áreas se apresenta sempre como um desafio. Esse profissional 

precisa cumprir diferentes exigências que são apresentadas a ele, como o domínio das línguas 

que traduz/interpreta, conhecimento sobre as técnicas, modalidades de interpretação, história e 

cultura surda e contato com a comunidade surda. Quanto mais se reflete sobre a presença dos 

intérpretes de Língua de Sinais, mais se compreende a complexidade de seu papel, as 

dimensões e a profundidade de sua atuação. Contudo, percebe-se que os intérpretes de Língua 

de Sinais são também intérpretes da cultura, da língua, da história, dos movimentos, das 

políticas da identidade e da subjetividade surda e apresentam suas particularidades, sua 

identidade, sua orbitalidade (Perlin, 2006, p.137). 

Em vários países, existem tradutores/intérpretes de língua de sinais, e cada país traz a 

sua história da atuação desse profissional. No Brasil, o exercício da atividade do 

tradutor/intérprete teve início no campo religioso por volta dos anos 80. De acordo com 

Quadros (2007), em 1988 foi realizado o I Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de 

Sinais, organizado pela FENEIS, momento que proporcionou o encontro de vários 

tradutores/intérpretes do Brasil para discussões e avaliação sobre a ética desse profissional. 

Em 1992, aconteceu o II Encontro Nacional, ocasião para discussões e votação do regimento 

interno do Departamento Nacional de Intérpretes.  

Nos anos seguintes, foram realizados encontros estaduais e regionais, e o progresso 

em relação à profissão continuou com o estabelecimento de unidades de intérpretes 

vinculadas aos escritórios regionais da FENEIS. Em 2002, essa federação inaugurou 

escritórios em alguns estados - São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Teófilo Otoni-MG, 
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Brasília, Recife, sendo a matriz no Rio de Janeiro. Além dos pontos supracitados, as 

reivindicações dos surdos e os posicionamentos em relação à cidadania deles foram aspectos 

importantes que proporcionaram a ampliação da profissionalização do intérprete de língua de 

sinais. Um acontecimento que trouxe mudanças na formação histórica e profissional do 

tradutor/intérprete de Libras foi o reconhecimento da língua brasileira de sinais como língua 

oficial das comunidades surdas do Brasil.  

A partir dessa declaração legal, foi assegurado aos surdos o acesso à língua como 

direito linguístico, e, como consequência, houve a aceitabilidade e entendimento da 

obrigatoriedade por parte de diferentes instituições - em parte isso aconteceu - além de firmar 

direito à acessibilidade por meio do profissional tradutor/intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais. A lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, possibilitou garantias aos surdos, bem como 

representou um avanço na formação e na aceitação desse especialista no Brasil, trazendo 

várias oportunidades no mercado de trabalho. 

De acordo com Lacerda (2011), o papel do intérprete deveria ser o de interpretar 

Libras para o português e vice-versa, mas o ILS vê a necessidade de criar recursos adicionais, 

tais como o uso de recursos visuais: quadro branco, objetos, entre outros, favorecendo a 

interpretação e a construção de sentidos pelos alunos. Quadros (2007, p.27) define o intérprete 

de língua de sinais da seguinte maneira: “É o profissional que domina a língua de sinais e a 

língua falada do país e que é qualificado para desempenhar a função de intérprete. No Brasil, 

o intérprete deve dominar a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa”. 

No conceito, Quadros sinaliza a necessidade do profissional possuir competência 

comunicativa em ambas as línguas. Sistematizado por Canale e Swain (1980), sendo 

modificado posteriormente por Canale (1983), o conceito de competência comunicativa 

possui as seguintes competências subjacentes: 

 

A competência gramatical ou linguística se atém ao código linguístico das estruturas 

e regras de pronúncia onde o objetivo é o da acuidade na expressão e compreensão. 

A competência sociolinguística considera o papel dos falantes no contexto da 

situação e a sua escolha de registro e estilo. A competência discursiva considera a 

questão da coesão e da coerência relevantes no determinado contexto. E a 

competência estratégica considera que não há falantes e ouvintes ideais, sendo 

necessário, portanto que se faça uso de estratégias de comunicações verbais ou não-

verbais para se compensar as quebras de comunicação (NEVES, 1998, p.73, grito 

nosso). 

 

Entendemos que o tradutor/intérprete de Libras ser competente comunicativamente 

não é o suficiente para desenvolver uma interpretação satisfatória, uma vez que o profissional 

precisa possuir outra competência, a tradutória, como afirma Hurtado Albir: 
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Embora qualquer falante bilíngue possua competência comunicativa nas línguas que 

domina, nem todo bilingue possui competência tradutória. A competência tradutória 

é um conhecimento especializado, integrado por um conjunto de conhecimentos e 

habilidades, que singulariza o tradutor e o diferencia de outros falantes bilíngües não 

tradutores (Hurtado Albir, 2005, p.19). 

 

As competências comunicativa e tradutória devem fazer parte do perfil do 

tradutor/intérprete de Libras. A ausência dessas características pode comprometer o 

desenvolvimento do trabalho desses profissionais, podendo ocasionar dificuldades na 

atividade de interpretação de línguas. Além desses requisitos, é relevante conhecer o 

funcionamento das línguas que interpreta e o campo cultural e social do discurso a ser 

interpretado, como afirma Lacerda: 

 

(...) o trabalho de interpretação não pode ser visto, apenas, como um trabalho 

lingüístico. É necessário que se considere a esfera cultural e social na qual o 

discurso está sendo enunciado, sendo, portanto, fundamental, mais do que conhecer 

a gramática da língua, conhecer o funcionamento da mesma, dos diferentes usos da 

linguagem nas diferentes esferas de atividade humana. Interpretar envolve 

conhecimento de mundo, que mobilizado pela cadeia enunciativa, contribui para a 

compreensão do que foi dito e em como dizer na língua alvo; saber perceber os 

sentidos (múltiplos) expressos nos discursos (Lacerda, 2009, p. 21). 

 

Inúmeras são as exigências postas para o intérprete de língua de sinais. De acordo 

com Pires e Nobre (2005), existem condições básicas para a atuação desse profissional, tais 

requisitos são o contato com a comunidade surda e o conhecimento da Libras e da língua 

portuguesa. Além destes, o intérprete precisa conhecer e aplicar técnicas de tradução e 

interpretação. O artigo 17 do Decreto nº 5.626/05 afirma que a formação desse profissional 

deve ser realizada através de curso superior de tradução e interpretação, com habilitação 

Libras/língua portuguesa. A Coordenadoria Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência – Corde (1996) também menciona a questão do intérprete filiar-se a órgão de 

fiscalização do exercício dessa profissão. 

Para Lacerda (2009), é importante ressaltar a diferença entre o profissional intérprete 

(em geral) daquele que atua na educação, em sala de aula, uma vez que o envolvimento com 

diferentes formas e práticas educacionais irão refletir diretamente na atuação. Que diferença 

seria essa? O intérprete educacional, durante a realização do seu trabalho, pode se deparar 

com surdos em diferentes níveis de conhecimento e domínio da língua de sinais, por diversos 

motivos, como o acesso tardio e a demora pela aceitação da língua, seja pelos próprios surdos, 

seja por seus familiares (Lodi, 2003, p.37), levando a uma modificação no uso da Libras, o 
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que não significaria necessariamente simplificação ou reducionismo da língua, mas a 

consideração às diferenças individuais existentes quanto ao domínio dessa língua (Lodi 2003, 

p. 41). Portanto há a necessidade em ser um profissional com proficiência nas duas línguas, 

bem como ter um nível educacional condizente com o seu nível de atuação. 

 

2.6.3 O professor de língua inglesa para surdos 

 

É importante que o professor regente conheça a Língua de Sinais e não ponha toda a 

responsabilidade de comunicação com os alunos surdos para o intérprete, pois se este precisar 

se ausentar, o aluno surdo será prejudicado. De acordo com Lacerda (2011), 

 

(...) na ausência desses profissionais, a interação entre surdos e ouvintes fica muito 

prejudicada. Os surdos ficam limitados a participar apenas parcialmente de várias 

atividades (pelo não acesso à língua oral), desmotivados pela falta de acesso ou total 

exclusão das informações. 

 

Nesse sentido, compartilhamos a ideia de que o trabalho do professor inclui alguns 

deveres, conforme Arroyo (2000), como a capacidade de escutar atentamente a realidade 

daqueles com quem trabalha, de eliminar estruturas e rituais excludentes e seletivos e criar 

condições de interação. Para isso, ele precisa de ousadia pedagógica para repensar conteúdos 

de forma a dar conta do que a ampliação de direitos trouxe à educação e desapegar-se das 

amarras do conteudismo. Isso é complexo, uma vez que somos professores formados na 

lógica da centralidade da ciência, das letras e do conhecimento (Arroyo, 2000). 

 

2.7 Abordagens educacionais 

 

Ao longo do tempo, os profissionais da educação, preocupados com as questões 

educacionais de pessoas surdas, desenvolveram diferentes abordagens para ensiná-los, que 

acabaram por determinar a forma de ser e de viver de toda essa comunidade. Essas medidas, 

que tentaram (e tentam) modelar a educação dos alunos surdos, começaram por volta de 1880. 

No oralismo, a surdez é tida como deficiência que pode ser amenizada por estímulos auditivos 

que podem ser dados por meio do português oralizado.  

Todavia, a dificuldade de aprendizagem da língua oral (doravante LO) fez que 

pesquisadores sugerissem uma segunda abordagem, por volta das décadas de 1960 e 1970, 

conhecida como comunicação total, que favorece não só a língua de sinais (LS), mas também 

a comunicação e a interação. Assim, a partir da década seguinte, 1980, começa a surgir uma 



 43 

terceira abordagem, o bilinguismo, que, ao contrário da oralização e da comunicação total, 

não sofria influência da LO, no caso do Brasil, o português. Na sequência, verificaremos essas 

diferentes abordagens adotadas na educação de surdos. 

 

2.7.1 Oralismo 

 

Segundo Goldfeld (1997), o oralismo ou filosofia oralista visa à integração da 

criança com surdez na comunidade de ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua 

oral (no caso do Brasil, o português). Para alguns defensores dessa filosofia, a linguagem se 

restringe à língua oral, sendo, por isso mesmo, esta a única forma de comunicação dos surdos. 

Acreditam assim que, para a criança surda se comunicar, é necessário que ela saiba oralizar. 

De acordo com Góes (1999) e Lopes (2007), as ideias do oralismo mantiveram-se até 

a década de 1970, consagraram-se no final do século XIX e estão presentes nos dias de hoje. 

Seu objetivo é integrar a pessoa surda na comunidade de ouvintes, proporcionando-lhe 

condições de desenvolver a língua oral (Goldfeld, 2002), pois o surdo era visto como um 

indivíduo incapaz de comunicar-se e, portanto, de pensar (Lopes, 2007). Assim sendo, cabia a 

essa abordagem teórica sanar o problema do surdo pela oralização, já que a língua natural, a 

LS ou qualquer outra forma de gestualização, fora abolida pelo comitê do Congresso de Milão 

(1880).  

Conforme essa abordagem, o surdo estaria preparado para integrar-se e sociabilizar-

se na comunidade ouvinte, mas isso não aconteceria se ele não recebesse os estímulos 

precoces de oralização (Goldfeld, 2002). Para Quadros (1997), o oralismo aposta em uma 

“recuperação da pessoa surda, chamada de deficiente auditiva”. Dessa maneira, como afirma 

Pereira (2008), a surdez seria percebida como uma doença, uma anomalia, uma deficiência 

que somente pode ser minimizada por um estímulo auditivo que possibilite a aprendizagem da 

língua oral. 

Para alcançar os seus objetivos, a filosofia oralista utiliza diversas metodologias de 

oralização: método acupédico, método Perdoncini, método verbotonal, entre outros. Essas 

metodologias baseiam-se em pressupostos teóricos diferentes e possuem, em certos aspectos, 

práticas diferentes. O que as tornam comum é o fato de defenderem a língua oral como a 

única forma desejável de comunicação da pessoa surda, rejeitando qualquer forma de 

gestualização, especialmente a Língua de Sinais. Em resumo, o oralismo consiste em fazer 

que a criança receba a linguagem oral através da leitura orofacial e amplificação sonora, 
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enquanto se expressa através da fala. Gestos, Língua de Sinais e alfabeto digital são 

expressamente proibidos.  

Conforme Goes (1999), observa-se, então, que o oralismo não atingiu seu objetivo 

maior de integrar o surdo na comunidade ouvinte, pelo contrário, representou uma dominação 

exercida tanto em forma de poder quanto de violência. Ademais, representou, também, a 

destruição das características e da história surda enquanto imperou como proposta 

educacional, pois, segundo Lopes (2007, p. 59) “muitas foram e tem sido as críticas feitas ao 

oralismo, inclusive de ele ter sido uma das concepções que mais contribuíram para o fracasso 

da educação de surdos e do projeto de incluí-los na sociedade ouvinte”.  

Por esse motivo, a corrente oralista sofre bastantes críticas (Góes, 1999; Moura 2000; 

Goldfeld, 2002; Lopes, 2007; Pereira, 2008), uma vez que inibe qualquer iniciação à 

aprendizagem da LS. Com relação a isso, Goldfeld (2002, p. 94) afirma que “sem a 

internalização de uma língua natural, a criança surda apresenta também inúmeras dificuldades 

cognitivas, como na evolução da atenção involuntária para atenção voluntária, no 

desenvolvimento da memória mediada, da abstração [...]”. Essa abordagem teórica é 

superficial e mecanicista e não ensinará ao surdo da mesma forma que a um ouvinte, visto que 

àquele fora proibido o desenvolvimento natural e cognitivo através de uma linguagem 

adquirida pela interação com seus semelhantes.  

Diante das limitações da abordagem oralista, aparece um novo momento na história 

da educação de surdos, surgindo uma nova filosofia chamada comunicação total, que 

advogava o uso de todos os meios que possam facilitar a comunicação: língua falada, sinais e 

sistemas artificiais que foram desenvolvidos com o objetivo de ensinar a língua escrita para 

estudantes surdos. Esses sistemas artificiais também são conhecidos como códigos manuais. 

Trataremos dessa nova abordagem de forma mais aprofundada na seção seguinte.  

 

2.7.2 Comunicação Total 

 

De acordo com Goldfeld (2002), a língua oral (LO) não supre todas as necessidades 

dos surdos. Com a difusão da língua de sinais, surdos puderam se desenvolver melhor 

intelectual, profissional e socialmente. Diante disso, surge a abordagem da Comunicação 

Total, que defende “o uso de múltiplos meios de comunicação” (Góes, 1999, p. 40), como a 

língua de sinais (LS), a linguagem oral ou os códigos manuais, com a finalidade de facilitar a 

comunicação para e entre as pessoas surdas. Dessa forma, o surdo passa a ser visto como 

“uma pessoa que apresenta a marca da surdez e que repercute nas relações sociais e no 
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desenvolvimento afetivo e cognitivo dessa pessoa” (Ciccone, 1990 apud Goldfeld, 2002, p. 

38). 

Segundo Ciccone (1990), os profissionais que defendem a Comunicação Total 

concebem o surdo de forma diferente dos oralistas: ele não é visto só como alguém que tem 

uma patologia que precisa ser eliminada. Pelo fato de a comunicação total privilegiar não só a 

língua, mas a comunicação e a interação, surgem, nesse momento, vários códigos e sistemas 

de comunicação divergentes da língua de sinais, cujo objetivo recai na facilitação da 

comunicação entre surdos e ouvintes, ou seja, percebe-se que a LS fica em segundo plano, 

aparecendo, em seu lugar, outros códigos, a saber: alfabeto manual (datilologia); sinais 

manuais que representam os sons da Língua Portuguesa (cued-speech); português sinalizado; 

e simplificação das formas gramaticais de duas línguas em contato, no caso o português e a 

língua de sinais (pidgin) (Goldfeld, 2002; Pereira, 2008).  

Essa forma de comunicação que propõe a utilização da fala acompanhada de sinais 

foi denominada pela comunicação total de comunicação bimodal. O bimodalismo diz respeito 

ao uso de uma só língua, o português, por exemplo, que deve ser desenvolvida na modalidade 

falada e na modalidade codificada em sinais. A comunicação total acredita que o bimodalismo 

pode acabar com as dificuldades que a criança surda enfrenta na aquisição da língua oral. 

Contudo, na opinião de Quadros (1997, p. 26) “o bimodalismo é um sistema artificial 

considerado inadequado, tendo em vista que desconsidera a língua de sinais e sua riqueza 

estrutural e acaba por desestruturar também o português”. Para Goldfeld (2002), a 

comunicação total apresenta uma eficácia maior em comparação ao oralismo. Não obstante, 

houve a criação de recursos artificiais na tentativa de promover a comunicação e a educação 

dos surdos. Segundo a autora (idem, p. 103), 

 

Impor ao surdo uma língua artificial, criada por profissionais para aproximar a 

língua de sinais da língua oral, não é a melhor solução para o desenvolvimento da 

criança surda e muito menos para a preservação de uma cultura que surgiu 

espontaneamente e que deve, portanto, ser respeitada e valorizada como todas as 

outras. 

 

Uma diferença marcante entre a comunicação total e as outras abordagens 

educacionais constitui-se no fato de que ela defende a utilização de qualquer recurso 

linguístico, como a língua de sinais, a linguagem oral ou códigos manuais, para propiciar a 

comunicação com as pessoas com surdez. A comunicação total valoriza a comunicação e a 

interação e não apenas a língua. Seu objetivo maior não se restringe ao aprendizado de uma 

língua. Diferente do oralismo, outro aspecto a ser salientado é que essa filosofia respeita a 
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família da criança com surdez, pois acredita que cabe à família o papel de compartilhar 

valores e significados, formando, junto com a criança, através da possibilidade da 

comunicação, sua subjetividade.  

Houve um saldo positivo durante a vigência da comunicação total. Observou-se uma 

melhora na comunicação entre surdos e ouvintes, porém, no que diz respeito às habilidades de 

leitura e escrita, o saldo continuava insatisfatório. Capovilla (2000) cita um estudo realizado 

nos anos 70 em Copenhague, Dinamarca, que teve justamente o objetivo de tentar descobrir 

porque essa situação estava acontecendo. Nesse estudo foi apresentado um vídeo contendo 

aulas dadas por alguns professores que estavam adotando a abordagem da comunicação total. 

Esses vídeos apresentavam os docentes sinalizando e falando ao mesmo tempo, com a 

finalidade dos professores terem a oportunidade de observar aquela aula na perspectiva dos 

discentes. Decidiu-se, então, apresentar esses vídeos sem áudio.  

Os resultados foram desconcertantes, pois os professores foram incapazes de reportar 

aos pesquisadores o que eles próprios estavam dizendo, isso porque além de terem de se 

apoiar nas pistas visuais, através da leitura labial, eles também estavam fazendo uso de um 

sistema artificial de sinais de forma inconsistente e não muito regrada, impossibilitando a 

compreensão total da mensagem, acarretando, deste modo, o insucesso da abordagem da 

comunicação total na educação de surdos.  

Os avanços na linguística demonstraram que as línguas de sinais são línguas naturais 

e que por essa razão poderiam sim ser usadas como língua de instrução na educação de 

surdos. Além disso, as pesquisas na linguística mostraram que as línguas de sinais tem 

gramática complexa e muito diferente das línguas orais, o que inviabiliza o uso da língua oral 

e de sinais concomitantemente.  

Diante dessas descobertas, surge uma nova fase na educação de surdos com a 

abordagem chamada bilinguismo, que tem como objetivo desenvolver não apenas as 

habilidades na língua oral, na sua modalidade escrita, mas também desenvolver habilidades na 

primeira língua, na língua de sinais dos estudantes surdos. 

 

2.7.3 Bilinguismo 

 

Na década de 80, o aprofundamento dos estudos da complexidade linguística das 

línguas de sinais naturais e presentes nas comunidades surdas caminha em consonância com 

os anseios da necessidade de desenvolvimento cognitivo social das crianças surdas e da 

educação destinada a essa população. A filosofia do bilinguismo surgiu como alternativa 
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substitutiva da comunicação total, propagando que a língua falada e de sinais podem conviver, 

mas não simultaneamente. 

 

O bilinguismo tem como pressuposto básico que o surdo deve ser bilíngue, ou seja, 

deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é considerada língua 

natural dos surdos, e como segunda língua, a língua oficial de seu país. [...] O 

conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é que os surdos formam uma 

comunidade, com cultura e língua próprias. A noção de que o surdo deve, a todo 

custo, tentar aprender a modalidade oral da língua para poder se apropriar do padrão 

de normalidade é rejeitada por esta filosofia. Isto não significa que a aprendizagem 

da língua oral não seja importante para o surdo, ao contrário, este aprendizado é 

bastante desejado, mas não é percebido como único objetivo educacional do surdo, 

nem como possibilidade de minimizar as diferenças causadas pela surdez (Goldfeld, 

1997, p. 42-43). 

 

Em 1980, a partir de pesquisas feitas pelas professoras Eulália Fernandes e Lucinda 

Ferreira Brito, surge, no Brasil, a terceira abordagem teórica para a educação de surdos: o 

bilinguismo. Para o sujeito surdo, existem duas formas de se comunicar: a considerada língua 

materna, aprendida desde o nascimento, como sendo a L1 desses sinalizantes, a Libras, e a 

outra língua, a L2, que no caso dos surdos brasileiros se aplica o português. No entanto, nem 

sempre podemos dizer que a LS é a língua materna dos surdos, pois infelizmente, na maioria 

dos casos, eles são educados e instruídos muito mais na língua portuguesa do que em Libras. 

Sendo assim, Goldfeld (2001, p. 39) nos apresenta o significado de bilinguismo, relatando que 

o surdo deve ser bilíngüe, ou seja, deve adquirir como língua materna a língua de sinais, a 

qual é considerada a língua natural dos surdos. Quadros (2008a, p.27) afirma que: 

 
O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar 

acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos têm apontado para 

essa proposta como sendo mais adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em 

vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto 

para o ensino da língua escrita. 

 

Essa abordagem parte do princípio que o surdo deve adquirir, como sua primeira 

língua, a língua de sinais com a comunidade surda. Isto facilitaria o desenvolvimento de 

conceitos e sua relação com o mundo. Aponta o uso autônomo e não simultâneo da Língua de 

Sinais que deve ser oferecida à criança surda o mais precocemente possível. A língua 

portuguesa é ensinada como segunda língua, na modalidade escrita e, quando possível, na 

modalidade oral. Contrapõe-se às propostas da Comunicação Total uma vez que não 

privilegia a estrutura da língua oral sobre a Língua de Sinais. 

No entanto, não podemos deixar de lado o fato que muitos surdos não adquirem a 

Libras de forma natural e espontânea, posto que se encontram inseridos em uma comunidade, 
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família, ouvinte que desconhecem a língua de sinais e esse fato os impedem de adquirir a 

Libras dessa forma. De acordo com Ferreira Brito (1993), no bilinguismo a língua de sinais é 

considerada uma importante via para o desenvolvimento do surdo, em todas as esferas de 

conhecimento, e, como tal, propicia não apenas a comunicação do surdo, como também 

desempenha a importante função de suporte do pensamento e de estimulador do 

desenvolvimento cognitivo e social. Para os bilinguistas, os surdos formam uma comunidade, 

com cultura e língua próprias, tendo assim uma forma peculiar de pensar e agir que devem ser 

respeitadas. 

Quadros (2008) comprova o fato de que, se as crianças surdas tiverem acesso à 

Libras tardiamente, a comunidade escolar deve oportunizar o encontro entre adulto surdo e 

criança surda a fim de que haja uma integração com a comunidade surda. A autora chama a 

atenção dos pais para que esses descubram o mundo visual-espacial e a língua de sinais, a fim 

de que possam compartilhar com os seus filhos surdos o bilinguismo.  

Diante dessa abordagem, o intuito não é de fazer com que os surdos se moldem aos 

padrões estabelecidos pela sociedade ouvinte, nem tão pouco dos ouvintes enquadrarem-se 

aos padrões dos surdos, mas de criar um ambiente favorável ao enriquecimento cognitivo de 

cada indivíduo diante das suas especificidades e potencialidades. Dessa forma, existe o 

reconhecimento da diversidade e da existência de limites e de possibilidades de superação que 

podem ser amenizadas através de atitudes colaborativas. Dessa maneira, percebemos que a 

abordagem bilíngue contempla alguns aspectos da teoria sociointeracionista vygotskyana 

(2005), pois apresenta, em uma perspectiva histórica, um posicionamento de visão de futuro 

interligado à conquista da autonomia e ao compromisso humano e solidário de que o surdo 

necessita para a valorização da sua comunidade. Para a implantação do bilinguismo no 

sistema educacional, concluem Quadros e Schmiedt (2006), depende-se de professores 

bilíngues (LP-LS / LS-LP), e estes, ao assumirem essa tarefa, deverão aprender uma segunda 

língua, a Libras. 

O bilinguismo, diferentemente do que apregoava o oralismo e a comunicação total, 

reconhece que o surdo não precisa se assemelhar a um ouvinte e permite que ele possa 

assumir sua identidade. A condição bilíngue implica uma condição bicultural uma vez que, 

além de fazerem parte de um grupo linguístico minoritário, os surdos também se encontram 

inseridos em uma sociedade maior, com uma língua e cultura própria. Isso significa dizer que 

o surdo está inserido em duas culturas: a surda e a ouvinte. 

Percebe-se, portanto, que essas três abordagens apresentam tentativas diferentes em 

relação à aquisição da linguagem pela criança surda e que as diferentes abordagens causam 
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discórdias, conflitos e discussões entre os profissionais que as seguem. Ciccone (apud 

Goldfeld, 2002, p. 107) afirma que “[...] o oralismo procura igualar o surdo aos ouvintes e o 

bilinguismo procura igualar a família ouvinte aos surdos, e a comunicação total, ao contrário, 

convive com a diferença, procurando aproximar e facilitar a comunicação entre crianças 

surdas e família ouvinte”. 

Nesse tópico foram apresentadas as principais abordagens educacionais que ditaram 

(e ditam) a educação dos surdos. No próximo capítulo, mostraremos com detalhes a 

metodologia abordada nesse estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, serão descritos aspectos referentes ao desenvolvimento da investigação 

com relação ao tipo de pesquisa a ser realizada, ao cenário de pesquisa, aos procedimentos 

metodológicos, aos instrumentos utilizados para a coleta de dados e aos sujeitos participantes. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A presente pesquisa caracteriza-se por recorrer aos métodos qualitativos 

de análise partindo das perspectivas dos participantes para examinar os 

propósitos, os significados e as interpretações do ensino. Devido ao número 

pequeno de participantes, esta pesquisa se configura como um estudo de caso (Bogdan; 

Biklen, 1994). De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é um método de pesquisa de 

natureza empírica que investiga um fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um 

contexto real.  

Segundo Creswell (2007), essa abordagem parte do princípio de que a pesquisa seja 

realizada em um cenário natural, no qual o pesquisador vai ao local para conduzir sua 

pesquisa; os métodos utilizados por ela são interativos e humanísticos, buscam o 

envolvimento dos participantes na coleta de dados e primam por uma relação harmoniosa e de 

credibilidade com os envolvidos na pesquisa, proporcionando mudanças e refinamento nas 

questões de pesquisa. Além disso, o pesquisador passa a refletir constantemente sobre sua 

história, sobre o que vê e sua prática e tem a possibilidade de utilização de estratégias de 

investigação. 

 

3.2 Comitê de ética 

 

No Brasil, desde outubro de 1996, foram estabelecidas as chamadas Diretrizes e 

Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, por meio da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde e suas complementares, com o objetivo principal de garantir o respeito à 

pessoa, garantia que se estende não só ao sujeito da pesquisa, ao pesquisador e à equipe de 

pesquisa, mas também à sociedade como um todo. 

É importante ressaltar que, para toda e qualquer tipo de pesquisa a ser realizada, 

deverá ser feito obrigatoriamente o encaminhamento do protocolo de pesquisa para o comitê 

de ética da Instituição e, apenas após aprovação do protocolo, é que o estudo poderá ser 
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realizado. Isso é válido não só para pesquisas com seres humanos, mas também para pesquisa 

experimental, revisão de prontuários, análise retrospectiva, análise anátomo-patológica, 

levantamento genético, levantamento social, levantamento epidemiológico e pesquisas 

envolvendo somente questionários, dentre outras. 

Cumprindo todos os requisitos, a presente pesquisa foi analisada e aprovada pelo 

comitê de ética CEP UFC - Universidade Federal do Ceará / PROPESQ-UFC, como mostra a 

figura abaixo. 

 

Figura 04 – Página digital da plataforma 

Brasil.

 

Fonte: plataformabrasil.saude.gov.br. 

 

3.3 Contexto da pesquisa e participantes 

 

O presente estudo foi conduzido na escola EMEIEF Deputado José Martins 

Rodrigues, localizada no município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, Ceará. 

Foi fundada no ano de 1985, recebendo essa denominação como forma de homenagear o 

advogado e deputado estadual José Martins Rodrigues. A escola, até o ano de 2005, pertencia 
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à esfera estadual, quando foi municipalizada. Nessa instituição, são lotados cerca de 40 

professores, 3 instrutores de Libras, 10 intérpretes e 38 funcionários.  

Foram convidados de forma voluntária os intérpretes dessa escola para responderem 

ao questionário, dentre eles selecionei dois intérpretes de Libras: um com conhecimentos 

básicos ou proficiência em língua inglesa, que chamaremos de intérprete A, e outro sem 

proficiência em língua inglesa, intérprete B, para participarem de uma entrevista e 

observações em sala de aula de suas interpretações. Nesta pesquisa, participaram 10 

intérpretes de Libras, sendo 7 homens e 3 mulheres. A média da idade dos participantes foi de 

25- 35 anos.  

 Um dos motivos que me levou a escolher essa escola foi o fato de ela fazer parte da 

mesma rede de ensino do município que leciono, viabilizando o acesso e as atividades de 

coleta de dados nesta pesquisa. Um outro ponto considerado foi o fato de ser polo de 

educação de surdos, ou seja, grande parte dos alunos surdos de Maracanaú é direcionada para 

estudar nessa escola. Vale ressaltar que, apesar da grande quantidade de alunos surdos, possui, 

também, um número considerável de alunos ouvintes.  

Algo que chama a atenção são os cartazes com as sinalizações dos espaços da escola, 

tais como banheiro, cantina, secretaria, diretoria, bem como sinalizações de cumprimentos 

pelos corredores da escola, mostrados nas figuras a seguir. 

 

                                          Figura 05 – Espaços da escola 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

 

 

 

 

                                                  Fonte: Próprio autor. 

 



 53 

Sobre o uso de imagens visuais, Reily (2003), a partir de sua experiência de ensino e 

pesquisa em arte-educação, afirma que “crianças surdas em contato inicial com a Língua de 

Sinais necessitam de referências da linguagem visual com as quais tenham possibilidade de 

interagir, para construir significado” (p.16). Ela assume uma abordagem sociocultural, que 

coloca o homem como um ser social, cujas relações com o mundo, com o outro e consigo 

mesmo são mediadas por sistemas sígnicos. Nesse sentido, é importante o uso de 

representações visuais como estratégia de ensino em uma proposta pedagógica inclusiva, pois 

ela favorecerá a apropriação de significados pela criança, bem como possibilitará a 

representação mental de experiências.  

Com isso em mente, considero como um ponto positivo o fato dessa instituição 

utilizar estratégias de ensino visuais que contemplem também os alunos surdos, bem como 

promover um ambiente que de certa forma favorece a inclusão, pois tanto alunos surdos como 

ouvintes terão contato com a Libras através de cartazes informativos sinalizados.  

Ainda sobre o local da pesquisa, nessa escola foi observado um número considerável 

de interações entre os alunos surdos, pois, algumas vezes durante a aula, outros alunos surdos 

apareciam na porta para se comunicarem com os que estavam na sala, no entanto, tanto o 

intérprete quanto os próprios alunos surdos pediram para que eles voltassem para suas 

respectivas salas, não podendo conversar naquele momento. A interação pode potencializar 

aspectos positivos ao aprendizado e inclusão. De acordo com Felipe (2007, p. 6): A língua de 

sinais permite a melhor interação entre pessoas surdas e, nas escolas, entre professores e 

alunos surdos e entre estes e seus colegas.   

 

Figura 06 - Interação entre alunos surdos de séries diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 



 54 

3.3.1 Contexto da sala de aula com o intérprete A 

 

            A aula de inglês foi observada no 9º ano do Ensino Fundamental II. Começou às 15:10 

e o conteúdo abordado foi graus comparativos de igualdade, superioridade e inferioridade. A 

duração da aula foi de 1 hora e 50 minutos. A classe contou com 23 alunos ouvintes e 2 

alunos surdos. Perguntei ao intérprete quantos alunos surdos haviam naquela série, e ele me 

informou que eram um total de 4, mas dois estavam ausentes. Para melhor ilustrar a 

configuração da sala de aula, representei na figura abaixo os alunos surdos pela cor azul, os 

alunos ouvintes pela cor preta e o intérprete posicionado ao lado esquerdo da professora, 

próximo à porta de entrada. 

 

Figura 07- Representação da sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

               Apesar da possibilidade de permanecer sentado durante as interpretações, o 

intérprete optou por permanecer em pé e por vezes movimentando-se até o quadro branco em 

direção às cadeiras dos alunos surdos, conferindo se os alunos haviam copiado as atividades e 

conteúdo. A professora de inglês começou a aula copiando o conteúdo e solicitou que os 

alunos o copiassem, pois ela daria uma explicação logo em seguida. Durante a cópia, um dos 

alunos surdos fez uma pergunta ao intérprete sobre o vocabulário de uma das frases, e este 

sinalizou o que a determinada palavra significava. A professora, ao terminar de copiar, 

direcionou-se até os alunos surdos e conferiu se eles haviam copiado. Como eu estava sentado 

logo atrás deles, ela fez um comentário dizendo que eles possuíam melhor desempenho diante 

 
Intérprete Professora 
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dos ouvintes da turma. Vale ressaltar que nessa aula não consegui registrar nenhuma interação 

entre os alunos surdos e os seus colegas de classe ouvintes.  

 

3.3.2 Contexto da sala de aula com o intérprete B 

 

A segunda aula de inglês foi observada no 7º ano do Ensino Fundamental II, 

começou às 13:00 e os conteúdos abordados foram as formas afirmativas, negativas e 

interrogativas do To be verb, There to be e os pronomes demonstrativos this, that, these and 

those. A duração da aula foi de 1 hora e 50 minutos. A classe contou com 25 alunos ouvintes 

e 1 aluno surdo. Perguntei à intérprete quantos alunos surdos haviam naquela série e ela me 

disse que era um total de três, mas dois haviam faltado.  

Na sala de aula, a intérprete posicionou-se ao lado direito da professora, próximo à 

porta de entrada, optando por permanecer sentada durante toda a aula. A docente deu início à 

aula falando que os assuntos abordados na aula eram bastante importantes para a prova e que 

eles prestassem atenção e copiassem tudo. Após copiar os conteúdos no quadro branco, a 

professora explicou-os. Tendo apresentado o contexto e os participantes do presente estudo, 

descreverei os instrumentos de pesquisa e os procedimentos de coleta de dados. 

 

3.4 Instrumentos de pesquisa 

 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram (1) aplicação de questionário 

direcionado aos intérpretes de Libras, (2) observações em sala de aula e (3) entrevista com os 

intérpretes selecionados. A descrição dos instrumentos de pesquisa junto com as respectivas 

funções serão tratados nas seções seguintes. 

 

3.4.1 Questionário  

 

Segundo Aaker et al. (2001), a aplicação de questionário é considerada uma “arte 

imperfeita”, pois não existem procedimentos exatos que garantam que seus objetivos de 

medição sejam alcançados com boa qualidade. Segundo o mesmo autor, fatores como bom 

senso e experiência do pesquisador podem evitar vários tipos de erros em questionários, por 

exemplo, as questões ambíguas, potencialmente prejudiciais, dada sua influência na amplitude 

de erros.  
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O questionário, anexo no apêndice C, contou com oito questões objetivas e duas 

subjetivas e foi previamente aplicado e testado com outros intérpretes que não foram 

analisados nesta pesquisa, com o intuito de termos uma noção sobre a aplicabilidade do 

questionário, bem como possíveis reformulações e aprimoramentos. Segundo Mattar (1994), 

os pré-testes podem ser realizados inclusive nos primeiros estágios, quando o instrumento 

ainda está em desenvolvimento e quando o próprio pesquisador pode realizá-lo, através de 

entrevista pessoal. O pré-teste é, segundo Goode e Hatt (1972), um ensaio geral. Cada parte 

do procedimento deve ser projetada e implementada exatamente como o será na hora efetiva 

da coleta de dados.  

O questionário está divido em duas partes, em que as quatro primeiras questões nos 

ajudam a traçar o perfil dos intérpretes e as outras questões estão relacionadas aos processos 

de interação e interpretação na sala de aula. 

Dentre as perguntas do questionário, duas, questões 9 e 10, estão diretamente 

relacionadas a dois objetivos propostos do estudo concernentes aos principais desafios 

encontrados na interpretação em Língua de Sinais nas aulas de inglês e às principais 

estratégias que os intérpretes utilizam. O questionário foi respondido por 10 intérpretes da 

escola. 

 

3.4.2 Entrevistas 

 

Um outro instrumento de pesquisa adotado nesse estudo foram as entrevistas com os 

dois intérpretes observados em sala de aula. Segundo Pádua (1997), a entrevista é o 

procedimento mais utilizado no trabalho de campo, e, por meio dela, o pesquisador busca 

extrair informes contidos na vivência dos atores. Ela não significa uma conversa 

despretensiosa e neutra, uma vez que busca ser um instrumento de coleta dos fatos relatados 

pelos atores enquanto sujeitos-objetos da pesquisa que estão inseridos no cotidiano em uma 

determinada realidade que está sendo focalizada.  

A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados e se 

constitui como uma das principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa 

utilizados nas ciências sociais. Segundo Minayo (2000), na entrevista, podem ser obtidos 

dados que se referem diretamente ao indivíduo entrevistado, isto é, suas atitudes, valores e 

opiniões, dados esses que só podem ser conseguidos com a contribuição das pessoas 

envolvidas. 
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3.4.3 Observações e videogravações em sala de aula 

 

Neste estudo, foram observadas duas aulas de inglês, uma de cada intérprete. A 

observação de aula foi um dos instrumentos de coleta de dados selecionados por possibilitar 

que o pesquisador participe do cotidiano do grupo estudado, fornecendo-lhe condições para 

descrever e analisar as ações envolvidas no fenômeno investigado. Foram feitas também 

anotações em diário de campo. 

Garcez, Duarte e Eisenberg (2011) discutem sobre o uso de videogravações como 

instrumento metodológico em pesquisas e abordam os objetivos e finalidades desse 

recurso. De acordo com esses autores, a opção da metodologia de uma pesquisa deve 

considerar o que é necessário para obter dados que permitam a melhor aproximação do 

objeto de pesquisa. Algumas situações, como as práticas pedagógicas em sala de aula, são 

apontadas como exemplos de situações em que o registro em vídeo torna-se grande aliado, 

pois o uso de imagens em movimento permite capturar aspectos que outros recursos não 

conseguem, como expressão facial e corporal, atividades em grupo, dentre outras. 

Concordo com as palavras dos autores e, considerando que a Libras é uma língua gesto-

visual, nesta pesquisa, a visualização da língua em uso torna-se importante, sendo o 

registro em vídeo uma opção apropriada aos interesses. (Dei uma modificada considerável 

nesse excerto. Por favor, conferi-lo) 

Com o intuito de não alterar consideravelmente o ambiente da sala de aula e ser 

algo mais acessível, uma vez que esta pesquisa dispôs de financiamento próprio,  preferi 

utilizar um mini tripé e a câmera do aparelho Iphone7 Plus ao invés de uma câmera mais 

convencional e profissional. A câmera possui 12 megapixels, resolução de gravação 4k 

(2160) e estabilização de vídeo com autofocagem. 

 A duração dos vídeos de cada aula foi de 1 hora e 50 minutos, no entanto 

foram analisados apenas cerca de 60 minutos, que é o período que ocorrem as 

interpretações, explicações do professor e interações entre intérpretes, professores e alunos. 

O restante dos minutos das gravações não serão analisados pelo fato de possuir apenas 

momentos de  atividades escritas. Nas duas aulas observadas e gravadas, tanto intérpretes 

quanto alunos surdos se posicionavam próximo à porta da sala de aula, o que favoreceu a 

iluminação e a qualidade dos vídeos. 
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3.5 Procedimentos 

 

Inicialmente, com a intenção de se ter uma visão geral sobre o perfil dos 

intérpretes, bem como as dificuldades e os maiores desafios no processo de ensino e 

aprendizagem mediado pelo intérprete de Libras nas aulas de inglês, foi aplicado 

questionário para cada um dos 10 intérpretes da escola de forma individual, dentre eles, os 

dois participantes que teriam suas interpretações observadas durante a aula. Os 

questionários foram entregues, pessoalmente, a cada intérprete na escola e recolhido uma 

semana depois. 

Em seguida, duas gravações de áudio e vídeo em sala de aula, uma com o 

intérprete A e outra com o intérprete B, foram feitas com o objetivo de analisar 

posteriormente, de forma minuciosa e cuidadosa, as diferentes estratégias utilizadas pelos 

intérpretes nas aulas de inglês, bem como momentos de impasses e dificuldades nesse 

processo. 

Um outro instrumento que empreguei para complementar os dados obtidos foram 

as entrevistas, logo após a observação das aulas, com os dois intérpretes analisados. Essa 

entrevista objetivou responder dúvidas que surgiram durante as aulas interpretadas, tais 

como a compreensão e afetividade dos alunos surdos nas aulas de inglês, o nível de 

dificuldade do conteúdo e uma compreensão mais aprofundada sobre o uso das estratégias 

utilizadas durante a observação. 

A partir dos dados encontrados, busquei fazer uma análise para identificar a (s) 

estratégia(s) tradutória(s), tais como: simplificação, explicitação, tradução literal, paráfrase, 

equivalência, apagamento ou omissão, que os Tradutores Intérpretes de Língua de Sinais 

utilizam para interpretar as informações dadas. Tais estratégias são encontradas nos 

fundamentos teóricos de tradução/interpretação nos estudos de Barbosa (2004), Xatara, Riva 

e Rios (2001), Novais (2002) e Hortêncio (2005), presentes na minha fundamentação teórica 

(ver capítulo 2). 

Com o intuito de realizarmos os procedimentos de transcrição e análise de dados, 

utilizei o software chamado ELAN Eudico Linguistic Annotador (ELAN), desenvolvido na 

Holanda pelo Instituto de Psicolinguística Max Planck.  

 

 

 

 



 59 

Sobre essa ferramenta Quadros e Pizzio (2009, p. 22), o ELAN: 

 

[...] é uma ferramenta de anotação que permite que você possa criar, editar, 

visualizar e procurar anotações através de dados de vídeo e áudio. Foi 

desenvolvido [...] com o objetivo de produzir uma base tecnológica para a anotação 

e a exploração de gravações multimídia. ELAN foi projetado especificamente para 

a análise de línguas, da língua de sinais e de gestos, mas pode ser usado por todos 

que trabalham com corpora de mídias, isto é, com dados de vídeo e/ou áudio, para 

finalidades de anotação, de análise e de documentação destes. 

 

Esse software permite que, a partir dos vídeos e áudios, sejam criadas e editadas 

anotações com a possibilidade de busca posterior do que foi anotado. O ELAN é um 

programa livre que pode ser baixado da internet em versões compatíveis com Windows, 

Linux e Mac. Além disso, o programa possui linhas, chamadas de “trilhas” para anotações 

paralelas ao vídeo ou áudio. O pesquisador pode optar por fazer trilhas específicas ao que 

está pesquisando. Por exemplo, ele pode fazer uma trilha da glosa dos sinais, outra trilha 

para anotar as glosas de expressões faciais e assim por diante. A partir da figura 6, é possível 

ter uma visão geral da interface do ELAN, já com vídeos selecionados e as trilhas criadas. 

Essas trilhas ficam localizadas na parte inferior da tela, dentro de cada marcação de tempo, 

onde fica registrada a anotação realizada pelo pesquisador referente ao que se deseja 

observar naquele período de vídeo, como pode ser visto na figura abaixo. 

 

Figura 08- Apresentação do ELAN. 

 
 

Fonte: Desenvolvida pelo autor. 
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            Para a análise e transcrição dos dados deste estudo, contei com o apoio de dois 

intérpretes: Karina de Souza Borges Lima, que é graduada no curso de bacharelado de Letras 

Libras – Universidade Federal de Santa Catarina e pós graduada no curso de Libras pelo 

instituto Prominas/Universidade Candido Mendes e Moisés Ferreira Lima que é bacharel em 

Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina - Polo UFC. Ambos possuem 

certificação de proficiência em tradução e interpretação da Libras/Língua Portuguesa 

(Prolibras). 

 

4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS  

 

Nesta seção, serão fornecidas análises e discussões referentes aos dados coletados. 

Faz-se necessário o esclarecimento que os participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, localizado no apêndice desta pesquisa, concordando com 

a análise e divulgação dos resultados. 

 

4.1 Análise do questionário 

 

O gráfico abaixo traça o perfil dos intérpretes participantes desta pesquisa no que diz 

respeito às formações acadêmicas e cursos e certificações, a fim de termos uma noção sobre o 

grau de escolaridade. 

 

Gráfico 01- Formação acadêmica 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com o questionário aplicado, seis participantes estão cursando entre os 

semestres 3 e 7 da Graduação em Letras- Libras; já dois declararam possuir graduação e 

outros dois declararam ter curso básico/intermediário de Libras. Nenhum dos participantes 

declarou ter pós-graduação. É valido ressaltar que todos os participantes possuem o Prolibras, 

que é o Exame Nacional para Certificação de Proficiência no Ensino da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) e para Certificação de Proficiência na Tradução e Interpretação da 

Libras/Língua Portuguesa, instituído pelo Ministério da Educação – MEC, a partir do Decreto 

no 5.626, de 22 de dezembro de 2005.   

No que tange ao tempo de experiência das interpretações no contexto educacional, 

40% (4 intérpretes) responderam que possuem de 2 a 4 anos de experiência e os outros 60% 

tem de 5 a 10 anos de experiência. 

 

                                          Gráfico 02- Tempo de experiência 

 

       Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quando indagados se possuíam algum conhecimento básico de inglês, 6 

participantes (60%) declararam que tinham, enquanto 4 participantes (40%) afirmaram que 

não possuíam. 
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                                                    Gráfico 03- Conhecimentos de inglês 

 

 

                                                               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A pergunta 5 do questionário indagava se os intérpretes já tinham ouvido falar sobre 

ASL (American Sign Language) e 100% responderam que já tinham tido contato ou estudado 

sobre. Decidi colocar essa pergunta com o objetivo de entender um pouco sobre o 

conhecimento deles sobre línguas de sinais de outros países falantes de língua inglesa.  Algo 

interessante e que nos chama a atenção para novas pesquisas nessa área, como forma de 

estreitar os laços entre duas línguas de sinais de países diferentes. 

A pergunta seguinte era objetiva, mas possuía um espaço para que os intérpretes 

tivessem a oportunidade de comentar. De acordo com os intérpretes participantes do estudo, a 

maioria (80%) acredita que há uma harmonia boa entre professores, intérpretes e alunos 

surdos.  
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Gráfico 04- Harmonia entre professores, intérpretes e alunos surdos. 

 

 

                                               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No entanto, apesar de os participantes declararem que, na maioria das vezes, há uma 

boa harmonia entre a tríade (professor, aluno e intérprete), alguns comentários revelam coisas 

que poderiam ser melhoradas. 

 

Sobre o comentário, segundo as regras de uma boa interpretação, é necessário que 

se tenha conhecimento prévio acerca do que vai ser comunicado, tanto para o profissional 

que realiza a interpretação como para quem recebe a informação traduzida. No entanto, o 

conceito de planejamento em parceria, ou de um debate sobre métodos mais apropriados de 

se abordar determinados conteúdos, de forma a fazerem sentido para o aluno surdo, parece 

não acontecer, recaindo apenas sobre o intérprete a responsabilidade de ‘fazer sentido’ das 

matérias que serão traduzidas e interpretadas durante a aula, mesmo entendendo que o fato 

do intérprete não participar do planejamento não transmite a responsabilidade para ele. Um 

outro comentário gerado está relacionado com a clareza na explicação por parte do 

professor. 

“Acredito que pode melhorar, porque se o intérprete pudesse participar do planejamento com 

os professores seria o ideal”. (Intérprete 01)  
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Sobre a harmonia entre professores, alunos surdos e intérpretes o comentário abaixo 

revela que, mesmo a passos lentos e com muitos percalços, há uma certa evolução no tocante 

ao relacionamento de professores, intérpretes e alunos surdos. 

 

 

Quando perguntado se as aulas de inglês são bem aproveitas pelos alunos surdos, 

50% dos intérpretes acreditam que não há aproveitamento, 30% acreditam que elas são 

aproveitas sim e os outros 20% acreditam que às vezes. Dados esses representados no gráfico 

a seguir: 

 

                             Gráfico 05– Aproveitamento da aula de inglês. 

 

                                     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre esse dado, posso acrescentar as falas de alguns alunos surdos que sinalizaram 

ao serem interrogados, após a aula de inglês, se eles gostavam de inglês. A maioria deles disse 

que não gostavam pois não compreendiam muito bem, não tinham muitas coisas visuais e que 

às vezes nas aulas eram trazidas atividades com músicas para os alunos. Uma das perguntas 

do questionário sinalizou um ponto bastante importante que estava relacionado à proficiência 

“O Professor poderia ser um pouco mais claro, não só para com os surdos, mas para com 

todos”. (Intérprete 02)  

“A Harmonia é boa mas precisa ser melhorada, embora com o passar dos anos os esforços 

dessa tríade (professor, aluno surdo e intérprete) obtiveram avanços”. (Intérprete 03)  
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dos alunos surdos na Libras, a saber: se eles entendiam bem as sinalizações durante as aulas. 

Os intérpretes responderam que a maioria dos alunos compreendem bem pelo fato de os 

alunos surdos sempre estarem em contato com outros surdos na escola. Fato esse que pude 

presenciar de perto ao testemunhar a interação deles durante as aulas observadas, nas quais 

alunos surdos de outras salas passavam pela porta da sala de aula e sempre sinalizam para os 

alunos de dentro da sala. 

A questão de número 9 versava sobre os principais desafios encontrados na 

interpretação de Libras nas aulas de inglês. Com isso, alguns comentários foram fomentados: 

 

 É importante compreender que a Libras tem gramática própria e com isso suas 

especificidades. Deve-se o reconhecimento linguístico das línguas de sinais como línguas 

verdadeiras a William Stokoe, que comprovou no ano de 1960 que a língua de sinais 

satisfazia os critérios linguísticos de uma língua genuína.  

 

Sobre essa questão, de algumas matérias serem mais complicadas que outras, ao meu 

ver, isso dependerá substancialmente de como o professor abordará aquele conteúdo e a 

utilização de recursos que contemplem diferentes estilos de aprendizagem. Inclusive o 

comentário do intérprete 5 não está em consonância com o documento da SEESP/MEC (2006, 

p. 35) que relata que aluno surdo “tem as mesmas possibilidades de desenvolvimento que a 

pessoa ouvinte, precisando, somente, que tenha suas necessidades especiais supridas, visto 

que o natural do homem é a linguagem”. De acordo com Gesser (2009, p. 57), “há quem 

pregue que o surdo não aprende os conteúdos escolares porque tem mais dificuldades que os 

ouvintes (...) não se trata de dificuldade intelectual e sim oportunidade”. Acrescento a essas 

palavras não apenas a questão das oportunidades, que muitas das vezes são escassas ou 

inexistentes, mas sim a falta de preparação no lapidar desses alunos para que eles alcancem 

objetivos e sonhos cada vez mais altos. 

“A questão do inglês ser uma terceira língua a dificuldade é enorme, além do mais a estrutura 

entre as duas línguas é muito diferente”. (Intérprete 04)  

“Muitas matérias são complicadas para os ouvintes imagina para os surdos”. (Intérprete 05)  
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Nessas falas, os intérpretes reforçam a importância do uso de recursos visuais 

durante as aulas, pois, segundo eles, a palavra precisa ser “vista” para ajudar o aluno a 

lembrar do significado. Além disso, é destacado também o quanto o esquema visual (figuras e 

desenhos) construído pela professora pode auxiliar no processo de aprendizagem do aluno 

surdo, facilitando inclusive na atuação do intérprete.  

Berto (2012) destaca que, para compensar a falta da audição, os alunos surdos são 

muito visuais e, por isso, sugere o uso de recursos que privilegiem o uso de imagens, tais 

como fotos, vídeos, tirinhas, charges, softwares educacionais etc. Com isso, o aluno poderá 

associar a imagem da palavra escrita à imagem do objeto/palavra em questão. 

Portanto, entende-se que apenas a presença do intérprete não garante a real inclusão 

do aluno surdo; é preciso que as práticas em sala de aula sejam revistas, de forma a atender as 

necessidades do aluno. Se a escola não atentar para a metodologia utilizada e para o currículo 

proposto, as práticas acadêmicas podem ser bastante inacessíveis ao aluno surdo, apesar da 

presença do intérprete (Lacerda; Poletti, 2009, p.175). 

Um outro comentário feito, versava sobre questões estruturais entre a Libras e a 

Língua Inglesa em que o intérprete relata: 

 

Posso inferir que esses problemas de compreensão se dão pelo fato de muitas vezes 

as aulas de inglês se utilizarem apenas de traduções de palavras isoladas, em que não existe a 

possibilidade de se compreender uma sentença por meio de um contexto, dificultando assim a 

assimilação do real significado da palavra. De acordo com Miccoli (2005, p.31), “uma língua 

é usada para, entre muitas outras coisas, comunicar ideias e sentimentos, permitindo aos seus 

falantes participação social e cultural”; por isso, o aluno surdo não deve aprender apenas 

palavras soltas. Como qualquer outro aprendiz de uma LE, ele deve ser exposto a situações de 

“A falta de sensibilidade do professor de inglês sobre a diferença linguística e o não uso de 

recursos visuais, tais como escrever algumas palavras para gerar e lembrar significados e o 

uso de imagens, que facilita também a interpretação”. (Intérprete 06)  

“Um dos desafios é a compreensão de pronomes e sentenças na interpretação inglês para 

Libras”. (Intérprete 08)  

“O intérprete não tem horário de planejamento com o professor, portanto cabe ao professor 

procurar recursos acessíveis para o aluno surdo”. (Intérprete 07)  
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produção/consumo de enunciados que se situem no mundo, de acordo com necessidades e 

situações reais de interação.  

             A pergunta de número 10 do questionário - ver apêndice C - ponderava sobre as 

estratégias mais utilizadas pelo intérprete de Libras nas aulas de inglês. Em conformidade 

com as respostas dos intérpretes de Libras da escola, as estratégias que eles mais utilizam são: 

explicitação, omissão, simplificação, síntese e recursos visuais. As outras, segundo eles, são 

usadas esporadicamente em determinadas situações. Vale ressaltar que a estratégia “uso de 

perguntas retóricas” não foi por eles mencionada, como podemos observar na tabela a seguir, 

expressa em porcentagem na proporção 10/10 (quantidade total de intérpretes entrevistados). 

 

Tabela 01 –Estratégias utilizadas segundo os intérpretes. 

 

 

Estratégia 

 

 

Quantidade de intérpretes que mencionou a estratégia 

Discurso indireto 2/10 (20%) 

Explicitação 8/10 (80%) 

Omissão 8/10 (80%) 

Padronização 5/10 (50%) 

Perguntas retóricas 0/10 (0%) 

Ratificação 3/10 (30%) 

Recursos visuais 10/10 (100%) 

Repetição 3/10 (30%) 

Simplificação 9/10 (90%) 

Síntese 9/10 (90%) 

Outras 1/10(10%) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sobre essa mesma pergunta, alguns comentários foram feitos pelos intérpretes como 

forma de complementação das respostas. 

 

 

Os comentários acima estão relacionados à estratégia “uso de recursos visuais”, que, 

por conseguinte, foi a única estratégia mencionada por todos os 10 intérpretes entrevistados. 

A seguir, trago a quantidade de ocorrências das estratégias, coletadas durante as observações 

das aulas com o intérprete A e com o intérprete B. 

 

4.2 Análise das observações e filmagens em sala de aula. 

 

Ao falarmos sobre interpretação/tradução, muitos acreditam que basta ser fluente em 

duas línguas para ser capaz de interpretar de uma língua para outra. Com isso em mente, 

teríamos que acreditar que esse processo é apenas uma mudança de código linguístico de uma 

mensagem mediante a substituição de cada palavra ou de cada sinal de uma língua por uma 

palavra ou sinal de igual significado, pertencente a outra língua. 

No entanto, o processo de tradução/interpretação se torna uma atividade cheia de 

desafios, uma vez que fatores diversos podem influenciar, tais como: diferença na modalidade 

(língua oral e língua de sinais), equivalência de léxico, proficiência do transmissor e receptor 

da mensagem e até mesmo diferenças culturais. Com o objetivo de lidar com esses desafios e 

ajudar no processo tradutório, pesquisadores e teóricos da tradução têm identificado e descrito 

algumas estratégias. 

Novais (2002, p.171) e Hortêncio (2005, p.71), citados anteriormente na seção 2.4, 

nomearam e descreveram algumas estratégias. O primeiro descreveu sete estratégias de 

interpretação utilizadas pelos intérpretes de tribunal que foram os participantes de sua 

pesquisa, a saber: simplificação, omissão, síntese, discurso indireto, ratificação, explicitação e 

padronização. O segundo identificou mais três estratégias que não constavam na classificação 

“Acho interessante usar sinal para cada palavra em inglês e o uso de datilologia concomitante 

ao sinal para o aluno para que o aluno aprenda a grafia é uma estratégia boa também, além do 

uso de recursos visuais, é identificar palavras no contexto, tradução do inglês-português-

Libras”. (Intérprete 09)  

“Bom seria a utilização de tabelas com as explicações das aulas anteriores, como por exemplo 

uma tabela de verbos ex: to be, passado, presente, formas negativas e etc.”. (Intérprete 10)  
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anterior do primeiro autor, são elas: repetição, uso de recursos visuais e uso de perguntas 

retóricas para destacar ideias importantes, para prender a atenção e para estimular o 

raciocínio. A fim de potencializarmos a compreensão, o significado de cada estratégia será 

retomado e explicitado à medida que os exemplos de ocorrência das estratégias forem 

especificados e analisados.  

As seções seguintes ilustrarão o uso das estratégias com excertos das transcrições de 

fala (professora) e/ou de sinais (intérpretes e alunos surdos) coletados das filmagens durante 

as aulas com a presença dos intérpretes A e B4. As transcrições das interpretações constam no 

APÊNDICE D e E desta pesquisa. Ao final, apresentarei gráficos representando o quantitativo 

das estratégias utilizadas. 

 

4.2.1 Simplificação 

 

É uma estratégia que foca na assimilação de ideias complexas por meio de 

adaptações ao nível de compreensão e domínio de Libras, tendo por base o público receptor. 

Linguagem simples, comparações, termos conhecidos e exemplificações com atividades e 

experiências do cotidiano são utilizadas nessa estratégia. A seguir, serão fornecidos exemplos 

do uso dela durante as aulas. Tanto o intérprete A quanto o B simplificaram a informação 

passada pela professora, focando na parte gramatical estrutural, tais como as regras: 

acréscimo da terminação est, duplicação da última consoante e posições do verbo to be nas 

formas negativas e interrogativas. Podemos comprovar esse uso nos excertos 1 e 2. 

 

Excerto 1: 

 

 Transcrição da fala da professora: 

 

Aqui já muda porque é menos de uma sílaba, é uma palavra curta aquela regra que 

dobra a última consoante e acrescenta EST biggest , is the biggest in the world é o 

maior do mundo dobra-se o g e acrescenta EST. 

 

Intérprete A: 

 

AQUI/ PALAVRA/ B-I-G /ACRESCENTAR /E-S-T/ LEMBRAR? 

  

/PALAVRA/B-I-G/ DUPLICAR/ G /ACRESCENTAR/ E-S-T. 

 

 

                                                           

4 Intérprete A possui conhecimentos básicos de inglês, e Intérprete B não possui. 
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Excerto 2:  

Transcrição da fala da professora:  

Você coloca o verbo to be antes da palavra bird para fazer a interrogativa. Quando 

não se tem pronome é como se tivesse it. Agora está bem claro vocês fazerem a 

interrogativa. E a negativa? Você coloca o not ou abreviando daquele maneira que 

ensinei logo depois do verbo. The bird isn´t yellow ou is not. 

Intérprete B 

PERGUNTAR/PONTO-DE-INTERROGAÇÃO/ DEPOIS/NÃO.  

VERBO/T-O-B-E/MUDAR/VERBO/PREENCHER/PRIMEIRO/ENTENDER?  

T-H-E-B-I-R-D-I-S-N-O-T/NÃO/Y-E-L-L-OW/ 

PERGUNTAR/COMO/FAZER/NÃO/N-E-G-A-T-I-V A.  

EI/ FALAR/N-O-T/PREENCHER/SIGNIFICADO/NÃO/N-O-T.  

T-H-E/B-I-R-D/PÁSSARO-VOAR/I-S/É/N-O-T/NÃO/NÃO-É/ENTENDER? 

 

4.2.2 O uso de perguntas retóricas 

 

Como referenciado nas seção 2.4, este é um recurso eficaz para manter a atenção 

concentrada nas argumentações desenvolvidas por conferencistas, devido ao poder que as 

perguntas têm de provocar respostas mentais e de suscitar a expectativa de respostas. No 

entanto, essa estratégia não foi identificada nas aulas de ambos intérpretes. 

 

4.2.3 Ratificação 

 

Ratificar significa confirmar, validar ou reafirmar algo que foi dito ou prometido (ver 

seção 2.4). Nessa estratégia, o intérprete certifica-se da mensagem do professor com o 

objetivo de efetivar sua interpretação com mais propriedade. Podemos identificar algumas 

ocorrências dessa estratégia, que foram ilustradas com os excertos das falas dos intérpretes 

com a professora. No excerto 3, o intérprete A confirma se seria possível o uso da palavra 

more, a professora responde que o certo é the most, pois estavam falando sobre o superlativo. 

 

Excerto 3: 

 

Intérprete A:  Nessa parte se coloca more? 

Professora: Não, superlativo é o grau absoluto. The most  

Intérprete A: Depois da palavra comfortable tem que colocar of? 

Professora: Sim, pois é o mais confortável dos meios de transporte 
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No excerto 4, o intérprete B pergunta para a professora o que significa o there is na 

frase com o intuito de ratificar sua intepretação.  

 

Excerto 4:  

Intérprete B: O que significa There is? 

Professora: significa ter no sentido de existir. 

Intérprete B: Ok 

 

4.2.4 Explicitação  

 

Nessa estratégia, o intérprete faz uso adicional de palavras ou enunciados para 

explicar melhor a mensagem passada. Nos excertos abaixo, podemos observar a utilização 

dessa estratégia. Nesse primeiro excerto, o intérprete faz a escolha de adicionar as palavras 

conhecer, famoso, navio e grande com o objetivo de explicar melhor, dando informações 

adicionais sobre o navio, como podemos observar no excerto 5. 

 

Excerto 5:  

Professora: Titanic é o maior navio do mundo. 

 

Transcrição Intérprete A: 

 

NAVIO /T-I-TA-N-I-C/ CONHECER/ FAMOS@? / NAVIO/ GRANDE/ MAIS/ 

SUPERIOR/ GRANDE /MAIS /SUPERIOR. /MUNDO/ 

 

No excerto 6, o intérprete B, como forma de contribuir com a compreensão dos 

alunos, resolveu explicar o que a frase significava. A própria professora, até o momento, não 

havia falado a tradução para o português, mas um dos alunos ouvintes traduziu durante a aula. 

 

Excerto 6:  

 

Professora: A frase The bird is not yellow está na forma negativa. 

 

Transcrição intérprete B: 

 

IGUAL/T-H-E-B-I-R-D-I-S-N-O-T/NÃO/Y-E-L-L-O-W/SIGNIFICADO/QUAL? 

O/PÁSSARO/É/AMAREL@/ ENTENDER? 
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4.2.5 Padronização 

 
Essa estratégia consistiu em submeter as interpretações e as traduções aos padrões 

linguísticos e textuais da LIBRAS e aos valores da cultura surda. Para isso, os intérpretes 

evitaram o uso do português sinalizado e a forma de expressão característica do meio oral-

auditivo e da cultura ouvinte. Ao analisamos as filmagens, identificamos que a maior parte 

das interpretações de ambos intérpretes seguiram padrões estruturais da língua brasileira de 

sinais, no entanto, por se tratar de uma aula de inglês a datilologia foi empregada para 

acrescentar elementos estranhos à língua, tais como, artigos, preposições, verbos e sinais de 

pontuação do inglês escrito. 

 

4.2.6 Uso de recursos visuais 

 

O uso de recursos visuais integrou também parte das estratégias usadas pelos 

intérpretes. Foram utilizados os recursos visuais:1. Datilologia; 2. Uso de objetos (bolsa, 

quadro branco). Nos excertos abaixo podemos identificar a estratégia sendo empregada.  

 

4.2.6.1 Datilologia 

 

No excerto 7, o intérprete fez a datilologia do artigo definido the, do adjetivo big, 

bem como as formas de comparativo de superioridade bigger e superlativo biggest. Pode-se 

perceber também que ela foi utilizada para explicar as terminações E-R e E-S-T. 

 

Excerto 7:  

Intérprete A: 

/ESS@/ É/ T-H-E/ IGUAL/ O /COLOCAR/ MAIS/ CONFORTAVEL/ GOSTOS@/  

SENTAR/ MACI@/ SUPERIOR/ MAIS/ COLOCAR/ T-H-E. /AQUI/ PALAVRA/ 

B-I-G /ACRESCENTAR /E-S-T/ LEMBRAR?  /PALAVRA /B-I-G/ DUPLICAR/ 

G /ACRESCENTAR/ E-S-T. /PALAVRA B-I-G/ G-E-R/ DESCULPE/ 

EQUIVOCAR/ B-I-G-G-E-S-T/ ENTENDER? /NAVIO/ GRANDE/ MAIS/ 

IMENSO/ SUPERIOR. 
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Com o intérprete B, também foram registradas e identificadas por diversas vezes o 

uso da datilologia, exemplificado no excerto abaixo, em que o intérprete faz a datilologia da 

frase The Bird is not yellow, conforme o excerto 8. 

 

Excerto 8:  

Intérprete B 

VERBO/T-O-B-E/MUDAR/VERBO/PREENCHER/PRIMEIRO/ENTENDER? 

I/PALAVRA/I-S/FRASE/T-H-Y-B-Y-L-S-W/ENTENDER?/DOIS 

PONTOS/OUTR@. 

IGUAL/T-H-E-B-I-R-D-I-S-N-O-T/NÃO/Y-E-L-L-O-W/SIGNIFICADO/QUAL? 

O/PÁSSARO/É/AMAREL@/ ENTENDER? 

 

4.2.6.2 Uso de objetos 

 

Alguns objetos foram utilizados pelos dois intérpretes como recursos visuais, com o 

objetivo de ilustrar para os alunos a informação e potencializar a compreensão. Dentre os 

recursos visuais utilizados, identificamos o uso do quadro branco e objetos pessoais, tais 

como bolsa, caderno, lápis e etc, observados na figura e excerto abaixo. 

 

Figura 09- Utilização de recursos visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O excerto abaixo mostra a transcrição do momento em que a intérprete utiliza a 

bolsa como forma de exemplificar a explicação sobre singular e plural. 

 

Excerto 9: 

 

Intérprete B 

ENTENDER/PERTO/SINGULAR/PERTO/PLURAL? 

T-H-A-T/LONGE/SINGULAR/T-H-O-S-E/O-QUE? 

ENTENDER/É/PERTO/LONGE. 

MAS/EXEMPLO/ BOLSA/QUANT@/BOLSA? 

1/PERTO/ME@/USAR/T-H-I-S/1/BOLSA 

 

4.2.7 Síntese 

 

No contexto da didática tradicional, a síntese é o ato de abordar as principais ideias e 

pontos de conexão de uma determinada lição. Tendo isso em mente, essa estratégia visa 

resumir a mensagem ou discurso transmitido, extraindo as informações mais importantes para 

a compreensão. Os excertos de ambos os intérpretes demonstram que, por várias vezes, a 

síntese é uma estratégia utilizada para selecionar as informações consideradas mais vitais da 

mensagem. 

 

Excerto 10: 

Intérprete A 

Transcrição da fala da professora: 

Grau dos comparativos e superlativos. Superlativo é o mais alto grau não tem 

comparação para ele. Então é o maior de todos, o mais confortável, certo? Então The 

most comfortable é o mais confortável. 

Transcrição da interpretação 

/SUPERIOR /MAIS. 

/GRANDE/ IMENS@ /MAIS 

/CONFORTÁVEL/ MAIS 

/VÁRI@/ MAIS /SUPERIOR 

/ACRESCENTAR/ M-O-S-T. 
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O excerto 11 mostra a forma resumida da interpretação de umas das falas da 

professora, que caracteriza a utilização da estratégia “síntese” pelo intérprete B. 

 

Excerto 11:  

Intérprete B 

Transcrição da fala da professora: 

Utilizamos o pronome demonstrativo this quando queremos indicar algo que está 

perto de nós, lembrando que usamos apenas no singular. O pronome these é também 

utilizado para indicação de coisas próximas a nós, mas está relacionado a objetos no 

plural. 

Transcrição da intepretação  

T-H-I-S/É/PLURAL/NÃO-TER/S-I-N-G-U-L-A-R/SÓ/1/USAR/PERTO. 

T-H-E-S-E/PERTO/ME@/ 

T-H-E-S-E/TAMBÉM/É/PERTO/PLURAL/T-H-I-S/NÃO/PLURAL/ S-I-N-G-U-L-

A-R. 

 

4.2.8 Discurso indireto 

 

Nessa estratégia, podemos observar o distanciamento entre o discurso do professor e 

o do aluno, havendo o uso da terceira pessoa, identificado nos excertos seguintes. Em ambos 

os excertos, os intérpretes utilizam o pronome “ela” referindo-se à professora. 

 

Excerto 12: 

Intérprete A 

 

/EL@/ PERGUNTAR/ COLOCAR.  

/NÃO/ AO CONTRÁRIO/ M-O-R-E/ NÃO/ SUPERIOR/ MAIS.  

 

Excerto 13:  

Intérprete B 

 

/EL@/QUER/SABER/ 

VOCÊ/PERGUNTAR-PARA/EL@. 

EL@/PERGUNTAR/SE/VOCÊ/ENTENDER/COMPARAÇÃO 
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4.2.9 Omissão 

 

A palavra “omissão” significa deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Também pode 

ser entendido como deixar de lado, desprezar ou esquecer algo ou alguém. No contexto da 

sala de aula, foi observado que, ao compararmos as falas de partida da professora de inglês 

com as interpretações em Libras, as interpretações em Libras são bem mais curtas.  

As análises revelaram que os intérpretes omitiram de forma considerável 

informações e termos que estão ilustrados nos excertos abaixo. As omissões de palavras e 

sentenças estão identificadas em negrito. As outras sentenças tiveram seu vocabulário 

mudado, mas não interferindo de forma considerável o significado da mensagem. 

No excerto 14, o intérprete A omitiu mais de 8 palavras em sua interpretação ao 

comparamos com a respectiva fala da professora. 

 

Excerto 14:  

Intérprete A 

Transcrição da fala da professora: 

Vocês irão apenas preencher de acordo com as formas de superlativo e 

comparativo de superioridade, lembrem-se das terminações. 

Transcrição da intepretação  

/ SÓ /PREENCHER /PRONT@. 

 

No excerto 15, o intérprete B omite a informação em que a professora fala que 

colocou a sentença tanto em inglês como português. Considero uma informação importante, 

pois a docente revela a possibilidade do aluno ver a tradução português-inglês. O intérprete 

também omite a pergunta “Que verbo é esse que está aqui? To be, ne?”. Podemos perceber 

que a professora usa essa pergunta como forma de chamar a atenção para a explicação. 

 

Excerto 15:  

Intérprete B 

Transcrição da fala da professora: 
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Essa sentença eu coloquei em inglês e depois em português. Ponha a sentença na 

interrogativa e negativa. Que verbo é esse que está aqui? To be, ne? Como é a 

interrogativa e a negativa com o verbo To be? Você coloca o verbo antes da palavra 

pássaro Is the bird yellow? 

Transcrição da intepretação  

EXPLICAR/ESPERAR/ POUC@/ DEPOIS/COPIAR/CERTO?/OLHAR-EU 

QUAL/SIGNIFICADO/PRIMEIR@/PREENCHER/PALAVRAS/DUAS/FRASE/ 

PERGUNTAR/PONTO-DE-INTERROGAÇÃO/ DEPOIS/NÃO. 

VERBO/T-O-B-E/MUDAR/VERBO/PREENCHER/PRIMEIRO/ENTENDER? 

I-S /PALAVRA/I-S/FRASE/T-H-E /-B-I-R-D /Y-E-L-L-O-W/ENTENDER?/ 

 

4.2.10 Repetição 

 

Além de ser uma ajuda à memorização, a repetição pode ser eficaz para destacar 

ideias principais e contribuir para o entendimento da mensagem de forma mais clara. Os 

intérpretes usaram essa estratégia para dar ênfase a explicações importantes e como fonte 

facilitadora da memorização e compreensão delas. No excerto abaixo, podemos perceber três 

momentos em que o intérprete faz o uso de repetições.  

 

Excerto 16:  

Intérprete A 

OLHAR/ A / M-A-R-Y/ MULHER/ EL@ /BONIT@/ MAIS-DO-QUE /J-A-N-E/ 

M-A-R-Y/ J-A-N-E/EL@/ BONIT@/ MAIS-DO-QUE/ EL@ /MAIS/ 

/Y/ CANCELAR/ Y /CANCELAR/ ACRESCENTAR/ I-E-R/ NÃO/ CANCELA 

/APAGA / CANCELA; 

NÃO/ PALAVRA /PALAVRA/PALAVRA/ PALAVRA/ QUAL? 

 

Essa estratégia também foi usada pelo intérprete B, ilustrada pelo excerto 17, em que 

o intérprete faz a repetição das palavras continuar e preencher como forma de enfatizar a ação 

expressa pelos verbos. 
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Excerto 17:  

Intérprete B 

 

/ESPERAR/CERTO +/CONTINUAR /CONTINUAR / SIM. 

SABER/USAR/PREENCHER /PREENCHER/QUERER/VER 

 

4.2.11 Interpretação prévia, nova estratégia 

 

Outro ponto bastante interessante que pude observar foi o cuidado do intérprete A em 

ler mentalmente o conteúdo no quadro branco e sinalizar para ele mesmo, como se fosse um 

ensaio ou treino, antes de sinalizar para os alunos. Podemos notar pelas figuras abaixo que, no 

momento em que a professora escreve no quadro, o intérprete sinaliza de forma reflexiva não 

direcionada aos alunos. Retomando o conceito de estratégia adotado por este estudo na seção 

2.4, podemos considerar como uma nova estratégia. A fim de classificá-la, adotarei a 

nomenclatura “intepretação prévia”. 

 

Figura 10: Intérprete utilizando a estratégia “interpretação prévia”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Considero uma estratégia bastante eficaz, pois o intérprete traduz mentalmente e 

interpreta antes mesmo de repassar as informações para o aluno, como se ele fosse um 

tradutor com o texto em mãos para fazer suas escolhas lexicais e adaptações para o público 

alvo com uma certa antecedência. Entendo como um aspecto posivito, uma vez que o 
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intérprete ganharia tempo e teria oportunidade de perguntar previamente ao  professor, caso 

tenha alguma dúvida, no momento em que o aluno ainda está copiando. 

 

4.3 Ocorrências de estratégias na aula com o intérprete A. 

 

Durante a aula, foram registradas um total de 115 estratégias com os seguintes 

percentuais: estratégia explicitação 50 ocorrências (44,25%), omissão 20 (17,7%), 

simplificação 15 (13,27%), 10 ratificação (8,85%), 5 repetição (4,42%), síntese 4 (3,54%), 

uso de recursos visuais 4 (3,54%), discurso indireto 2 (1,77%), perguntas retóricas 0 (0%) e 

outras 2 (1,77%). 

 

                     Gráfico 06: Registro das estratégias do intérprete A. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.4 Ocorrências de estratégias na aula com o intérprete B. 

 

Durante a aula, foram registradas um total de 173 estratégias com os seguintes 

percentuais: estratégia explicitação 30 ocorrências (17,54%), omissão 80 (46,78%), 

simplificação 30 (17,54%), ratificação 2 (1,17%), repetição 3 (1,75%), síntese 20 (11,7%), 

uso de recursos visuais 2 (1,17%), discurso indireto 3 (1,75%), perguntas retóricas 0 (0%) e 

outras 0 (0%). 

 

Gráfico 07: Registro das estratégias do intérprete B. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.5 Ocorrências de estratégias utilizadas nas duas aulas. 

 

O gráfico a seguir mostra o contraste dos números de ocorrências de cada estratégia, 

utilizadas pelos intérpretes A e B nas aulas observadas. Nota-se que, enquanto o intérprete A 

utiliza 50 vezes a estratégia explicitação, o intérprete B utiliza 30. Podemos explicar essa 

diferença pelo fato que o intérprete proficiente na língua inglesa tem mais habilidade de 

acrescentar palavras, uma vez que se sente mais confortável por saber o conteúdo.  

 

Gráfico 08: Contraste das ocorrências das estratégias 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

No que tange à estratégia “omissão”, o intérprete B utiliza quatro vezes mais (80 

ocorrências) que o intérprete A (20 ocorrências). Segundo Hortêncio (2005), é possível que a 

recorrência dessa estratégia nas atuações de intérpretes sejam motivadas, principalmente, por 

dois fatores:  

1º, a necessidade do intérprete de manter o intervalo de tempo entre o trecho da fala 

de partida que traduz e sua versão desse trecho o mais curto possível, com o intuito 

de impedir que o sentido do próximo trecho, cuja emissão se dá no momento em que 

verte o anterior, se esvazie antes de ser captado por ele; 2º, a necessidade de não 

sobrecarregar a visão do surdo com um número excessivo de itens lexicais e de 

ideias, a fim de evitar o bloqueio na assimilação e retenção de informações, visto 

que o aprendizado e a memória do surdo são visuais.  
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Para esta presente pesquisa, gostaria de adicionar um terceiro possível fator, que 

seria o fato do intérprete omitir pela falta de uma total compreensão da língua inglesa. 

Sobre a estratégia “simplificação”, o intérprete com menos conhecimentos básicos de 

inglês utiliza o dobro (30 ocorrências) se comparado ao com conhecimentos básicos (15 

ocorrências). Acredito que o fato do intérprete não ter muito domínio sobre o conteúdo 

interpretado o faz procurar meios de simplificar o máximo possível a interpretação da 

mensagem. Referindo-se ao uso da estratégia “síntese”, o intérprete B usou 5 vezes a mais (20 

ocorrências) ao compararmos ao intérprete A (4 ocorrências). Essas ocorrências podem estar 

diretamente relacionadas à busca do intérprete sem proficiência em inglês de procurar na 

mensagem interpretada uma forma mais resumida, focando nas informações mais 

importantes.  

Não houve diferenças significativas entre os intérpretes no uso das estratégias: 

recursos visuais, discurso indireto e repetição. Algo em comum foi o uso da padronização e o 

não uso da estratégia de perguntas retóricas. O intérprete A utilizou uma outra estratégia que 

não foi descrita antes, tratada na seção 4.2.11.  

Na próxima seção, traremos algumas notas de campo registradas durante as aulas 

observadas, com o objetivo de entendermos melhor o processo de interpretação na sala de 

aula. 

 

4.6 Notas de campo da aula com o intérprete A 

 

 Durante a explicação do conteúdo, um dos alunos surdos teve uma dúvida e 

perguntou ao intérprete, o qual pediu ao aluno que repetisse a pergunta, pois ele iria 

interpretar para a professora poder responder, a qual tirou a dúvida do aluno mediado pelo 

intérprete. Naquele momento, um questionamento me veio à mente: até que ponto o 

intérprete, mesmo sabendo a resposta da dúvida do aluno, teria a autonomia de repassar a 

pergunta para a professora ou responder ele mesmo como forma de otimizar o tempo, uma 

vez que a sala tem muitos alunos?  

Quadros (2004, p. 28) considera ser antiético exigir que o intérprete tutore os alunos 

surdos em qualquer circunstância ou realize atividades que não façam parte de suas 

atribuições. A autora também destaca algumas de suas incumbências, observando preceitos 

éticos: a) confiabilidade (sigilo profissional); b) imparcialidade (o intérprete deve ser neutro e 

não interferir com opiniões próprias); c) discrição (o intérprete deve estabelecer limites no seu 

envolvimento durante a atuação); d) distância profissional (o profissional intérprete e sua vida 
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pessoal são separados);  e) fidelidade (a interpretação deve ser fiel; o intérprete não pode 

alterar a informação por querer ajudar ou ter opiniões a respeito de algum assunto; o objetivo 

da interpretação é passar realmente o que foi dito). São muitas as indagações sobre essa linha 

tênue que envolve esse processo das atribuições de um intérprete, em que Lacerda (2004, p.3) 

ressalta: 

 

Em relação ao papel do intérprete em sala de aula, se verifica que ele assume uma 

série de funções (ensinar língua de sinais, atender a demandas pessoais do aluno, 

cuidados com o aparelho auditivo, atuar frente ao comportamento do aluno, 

estabelecer uma posição adequada em sala de aula, atuar como EDUCADOR frente 

a dificuldades de aprendizagem do aluno) que o aproximam muito de um educador. 

[...] ele deva integrar a equipe educacional, todavia isso o distancia de seu papel 

tradicional de intérprete gerando polêmicas. 

 

O pensamento de Lacerda retrata o contexto educacional de muitas instituições de 

ensino, em que o intérprete desempenha diversas funções que vão além do papel tradicional 

de intérprete, funções essas que, se não desempenhadas, podem comprometer o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos surdos.  

Na tentativa de fazer a aula fluir, o intérprete precisa interromper a interpretação para 

ensinar/explicar o sinal, deixando, muitas das vezes, de interpretar o restante da informação 

dada pelo professor, ocasionando, assim, um pouco da perda da compreensão do contexto 

como um todo. 

 

4.7 Notas de campo da aula com intérprete B 

 

Durante a explicação, o aluno surdo teve dúvidas e perguntou a intérprete, a qual 

respondeu o que ela achava que era, deixando transparecer que a mesma não tinha tanta 

certeza se era aquilo mesmo, não recorrendo assim ao auxílio da professora. Esse momento 

foi ilustrado pela figura a seguir. 

 

Figura 11 - Intérprete sinalizando “eu acho”. 

 

 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Um certo dia, no congresso de uma instituição, escutei de um palestrante chamado 

Bruno Morada uma frase interessante que dizia: “tudo que se conhece com mais profundidade 

se entrega com mais verdade”. Assim sendo, dependendo do aluno, ele não terá tanta 

disposição a aprender aquilo que nem ele e nem seu intérprete têm certeza do que realmente é. 

Ao final da explicação, a professora se direcionou ao aluno e perguntou, em português 

mesmo, se ele havia entendido. A intérprete traduziu a ele e o mesmo respondeu com um sinal 

de “legal” para a professora. Como mostra a figura abaixo.  

 

Figura 12 - Intérprete pergunta se o aluno entendeu ou se tem dúvidas. 

 

 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

Na minha perspectiva docente, seria importante se os professores pudessem 

compartilhar a mesma língua com os seus alunos surdos, para que o aluno se sentisse um 

pouco mais envolvido nesse processo de ensino e aprendizagem, já que ele está sendo exposto 

a uma língua estrangeira, a língua inglesa, através de uma segunda língua, nesse caso o 

português. Belém (2010) corrobora esse assunto, aprofundando-se um pouco mais, quando em 

sua dissertação de mestrado afirma: 

O ideal seria que o professor tivesse o conhecimento da língua de sinais, 

formando assim com o intérprete, uma parceria onde ambos trocassem suas 

experiências, além do conhecimento que cada um detém, propiciando para o 

aluno surdo uma rica aprendizagem. O professor talvez entendesse o porquê do 

seu aluno não conseguir realizar determinadas tarefas e, acolhesse mais as 

indicações sugeridas pelo intérprete, assim como também o intérprete buscaria no 

professor, o conhecimento para significar melhor o que está sendo ensinado. Isso 

também levaria a um entrosamento maior do aluno surdo com o restante da 

turma. 
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Seria de fundamental importância essa troca de experiências entre intérpretes e 

professores, porém sabemos que não é tão simples quanto parece, pois muitos professores 

acreditam que fazendo isso eles estariam fazendo algo além de suas atribuições. 

Em um dado momento da aula, o aluno perguntou em Libras como se pronunciava a 

palavra inglesa room, no começo achei estranho o interesse dele em querer aprender a 

oralização das palavras em inglês.  

 

Figura 13 - Intérprete ensinando a pronúncia da palavra room. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A intérprete me explicou que ele não tinha perda auditiva profunda e que o aluno 

conseguia oralizar e escutar com dificuldades algumas palavras. Para entendermos melhor, a 

Organização Mundial de Saúde classificou o grau de perda auditiva de acordo com a tabela a 

seguir. 

Tabela 02 – Graus de perda auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014). 
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Posso inferir que o anseio desse aluno em poder oralizar algumas palavras em inglês 

o motivava a compreender e se interessar pela língua, tornado-o mais próximo de uma outra 

cultura e povo. Percebo com isso quão falha a inclusão ainda é, por impulsionar o aluno surdo 

a complementar seu conhecimento tentando utilizar de oralização para tal. Se de fato a 

inclusão realmente acontecesse, esse aluno nem necessitaria  recorrer a outros meios, uma vez 

que o aparato visual e a Libras supriria sua necessidades. 

Algo interessante observado na aula foi que durante a explicação dos pronomes 

demonstrativos, a intérprete utilizou os objetos, sua própria bolsa e o estojo, como 

ferramentas no auxílio da interpretação. Algo interessante também percebido nessa aula foi o 

fato de o aluno surdo interagir de forma harmoniosa com seus colegas de classe ouvintes, 

pedindo materiais escolares emprestado e sorrindo para eles.  

Sobre isso, Vygotsky (2007) afirma que é a partir das relações sociais que o homem 

se constitui, ou seja, ele se forma mediante a interação com os outros e essa é mediada pela 

linguagem. É através dos processos interativos que o aprendizado flui com maior facilidade e 

o aluno surdo se desenvolve em todos os âmbitos, como o psicológico, o emocional, o 

cognitivo e o social. Algo que me veio à memória foi um dos discursos do intérprete de Libras 

da escola sobre a aquisição tardia de alguns alunos que chegam na escola e sem o 

conhecimento da Libras. Ele afirmou que a aquisição da Libras dos alunos novatos, não 

proficientes ainda, é potencializada consideravelmente na interação com os outros alunos 

surdos da escola, podendo reduzir em meses o tempo de aquisição se comparado com o 

contato apenas com instrutores de Libras durante as aulas. 

 

Figura 14- Interação intérprete e aluno surdo. 

 

 

Fonte: Desenvolvida pelo próprio autor. 
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Na próxima seção, discutiremos os dados referentes às análises apresentadas, 

retomando as perguntas de pesquisa deste estudo. 

 

4.8 Discussão de resultados 

 

Essa dissertação procurou, diante das análises descritas, remeter a alguns pontos de 

reflexão relacionados aos desafios ou dificuldades encontradas por intérpretes de Libras nas 

aulas de inglês em uma escola pública, bem como as estratégias utilizadas nesse processo de 

ensino e aprendizagem mediado pelo intérprete. Com isso, vale retomar o objetivo geral deste 

estudo de analisar essas estratégias, respondendo às perguntas de pesquisa. 

 

Quais desafios/dificuldades os intérpretes encontram na interpretação em língua de 

sinais nas aulas de inglês? 

 

De modo geral, os intérpretes entrevistados relataram que não são poucos os desafios 

e dificuldades enfrentadas por eles, pois não há muita interação professor-intérprete em 

momentos que não sejam durante as aulas, por exemplo, em planejamentos e conversas 

informais sobre os conteúdos que serão abordados.  

Sobre isso, Lacerda, Santos e Caetano (2013) afirmam que não basta reconhecer a 

presença do intérprete; cabe ao professor adquirir uma postura favorável frente a esse 

profissional, pois a parceria entre intérprete e professor é crucial para que os conhecimentos 

sejam apropriados pelo aluno surdo, evitando rivalidades. 

 Um outro desafio encontrado foi o fato de o professor e o intérprete fazerem parte de 

uma processo cognitivo e estruturalmente complexo, sendo necessário um bom planejamento 

para que o ensino e aprendizagem não sejam prejudicados. Esse processo complexo está 

representado na figura abaixo, na qual temos a professora tirando uma dúvida de um aluno 

ouvinte no quadro branco, enquanto o intérprete confere o que está sendo copiado pela aluna 

surda e, no mesmo momento, outro aluno surdo está chamando a atenção do intérprete para 

comunicar algo. 
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Figura 15- Professora, intérprete e alunos surdos durante a aula de inglês. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 Uma dificuldade encontrada foi o fato dos alunos ouvintes, muitas das vezes, não 

entenderem que a atenção da professora tem que ser dividida também com os alunos surdos, e 

que estes precisam de mais tempo para perguntarem e receberem a resposta, pois são 

mediados por um terceiro, nesse caso o intérprete, e isso acaba recaindo sobre o intérprete, 

pois ele precisa mediar de uma forma compreensível e, ao mesmo tempo, de forma rápida 

para que o andamento da aula siga com um fluxo mais contínuo possível. Vale lembrar que, 

nas entrevistas, os intérpretes mencionaram algumas dificuldades com relação à proficiência 

de alguns alunos em Libras, pois, muitas das vezes, eles precisam ensinar para os alunos 

sinais durante a aula. Por várias vezes, a professora pede aos alunos ouvintes para que eles 

esperem e eles nem sempre compreendem. 

 

Figura 16 - Professora pedindo que aluno ouvinte esperasse ela tirar dúvida do aluno surdo. 

 

 
 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Um desafio bastante enfrentado pelos intérpretes é o fato de terem que interpretar 

aulas em que a pedagogia visual não é bem utilizada a favor do ensino, não pelo fato de 

professores não quererem utilizá-la, mas pelo fato de não serem dado a eles aparato tanto 

instrucional como estrutural. É importante dizer que os alunos surdos se encontram imersos 

no mundo visual e podem compreender, a partir dele, informações essenciais para a 

construção de seu conhecimento. 

Ao triangularmos os dados dos intrumentos de pesquisa deste estudo, verificamos 

que os principais desafios e dificuldades são: a escassez do uso de materiais visuais, a atenção 

dividida entre alunos ouvintes e surdos e o desnivelamento na proficiência em Libras por 

parte de alguns alunos. 

Portanto, diante dos dados expostos, pôde se perceber que os desafios e dificuldades 

encontrados durante as interpretação são inúmeros, e que se faz necessário políticas públicas e 

pedagógicas que auxiliem na resolução desses empecilhos, uma vez que o processo de 

interpretação não depende exclusivamente do intérprete e sim de uma parceria entre escola, 

professores, intérpretes e alunos. 

 

Que tipo de estratégias os intérpretes utilizam em sala de aula? São as mesmas descritas 

pelos autores Hortêncio (2005) e Novais (2002), ou há o surgimento de novas?  

 

Nesta pesquisa, através das aulas observadas, questionários e entrevistas, pudemos 

identificar as principais estratégias em cada uma das aulas, tanto as do intérprete de Libras 

com conhecimentos básicos de inglês como as do outro intérprete sem conhecimentos básicos 

de inglês. Para a melhor visualização, construí uma tabela (ver página seguinte) com as 

estratégias utilizadas. Nesta tabela estão descritos as estratégias com o quantitativo de 

ocorrências. No total, foram identificadas cerca de duzentas e oitenta e oito (288) estratégias. 
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Tabela 03 - Estratégias utilizades pelos intérpretes e número de ocorrências. 

 

 

Intérprete A 

 

Intérprete B 

 

Estratégia 

 

Número de ocorrências 

 

Número de ocorrências 

Discurso indireto 
 

02 

 

03 

Explicitação 
 

50 

 

30 

Omissão 
 

20 

 

80 

Padronização 

Submeteu as 

interpretações aos padrões 

linguísticos da Libras e aos 

valores da cultura surda. 

Submeteu as 

interpretações aos padrões 

linguísticos da Libras e aos 

valores da cultura surda. 

Ratificação 
 

10 

 

02 

Repetição 
 

5 

 

3 

Simplificação 
 

15 

 

30 

Síntese 
 

04 

 

20 

Uso de perguntas 

retóricas 

 

0 

 

0 

Uso de recursos 

visuais 

(Sem datilologia) 

 

4 

 

2 

Outras 

Interpretação 

prévia  

(nova estratégia) 

 

2 

 

0 

Total 

 

115 

 

173 

 
 

Fonte: Desenvolvida pelo autor. 
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De acordo com o gráfico acima, podemos perceber que ambos utilizaram, quase em 

mesma proporção, a estratégia “discurso indireto” e que as ocorrências da estratégia de 

explicitação ocorreram com maior frequência  com o intérprete que possui conhecimentos 

básicos de inglês. Outro dado importante é que as estratégias de omissão, simplificação e 

síntese são mais utilizadas pelo intérprete sem conhecimentos básicos de inglês. O uso de 

perguntas retóricas não foi identificado em nenhuma das aulas observadas. As estratégias de 

ratificação, repetição e uso de recursos visuais também foram  mais utilizadas pelo intérprete 

com conhecimentos básicos de inglês. 

De modo geral, a partir da análise empreendida, foi confirmado que as estratégias de 

interpretação elencadas por Hortêncio (2005) e Novais (2002) se aplicaram também às 

interpretações em sala de aula, com exceção da estratégia do uso de perguntas retóricas. Neste 

estudo, foi observada uma estratégia não mencionada por esses autores, que classifiquei como 

interpretação prévia, em que o intérprete olha para o quadro branco e interpreta primeiramente 

para ele mesmo, como se fosse um treino, antes de repassar para o aluno. 

 No próximo capítulo, traremos as considerações finais desse estudo, resumindo os 

principais resultados, assim como a apresentação de algumas implicações pedagógicas, 

apontado limitações e oferecendo sugestões para futuras pesquisas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, apresento um resumo dos objetivos do estudo, seus principais 

resultados, algumas implicações pedagógicas, bem como as limitações do estudo e sugestões 

para futuras pesquisas. 

 

5.1 O estudo 

 

Este estudo objetivou analisar os desafios e as dificuldades encontradas por 

intérpretes de Libras nas aulas de inglês em uma escola pública, assim como as estratégias 

utilizadas nesse processo de ensino e aprendizagem mediado pelo intérprete. Sobre as 

estratégias, tomamos como referência os estudos de Novais (2002) e Hortêncio (2005) 

descritos no referencial teórico desta pesquisa. A escola selecionada foi a EMEIEF Deputado 

José Martins Rodrigues, localizada no município de Maracanaú, região metropolitana de 

Fortaleza, Ceará. Participaram deste estudo, de forma voluntária, 10 intérpretes.  

Foram aplicados questionários com o propósito de identificar as principais 

dificuldades e desafios que os intérpretes enfrentam e as estratégias de interpretação utilizadas 

na sala de aula. Dentre os intérpretes, selecionei dois: um com conhecimentos básicos de 

inglês e outro sem, que tiveram suas interpretações gravadas e observadas durante a aula. Um 

outro instrumento de pesquisa adotado nesse estudo foram as entrevistas, logo após a aula, 

com os dois intérpretes escolhidos. As gravações nos ajudaram a identificar e classificar na 

prática as estratégias usadas. 

As análises dos resultados revelaram que muitos desafios e dificuldades são 

encontrados no processo de tradução/interpretação em Libras em aulas de inglês no ensino 

básico regular. A triangulação dos dados mostrou que uma grande dificuldade é o fato de não 

se utilizar, com tanta frequência, materiais visuais que potencializem a compreensão tanto de 

alunos surdos como ouvintes. Essa pedagogia visual pode auxiliar também os intérpretes em 

suas funções, uma vez que se torna uma ferramenta de apoio durante as aulas. A falta de 

proficiência na Libras foi uma outra dificuldade encontrada, pois, para muitos alunos surdos, 

a aquisição da língua de sinais ocorre de forma tardia, gerando problemas relacionados ao 

nível de compreensão das interpretações durante as aulas. 

Os resultados desse estudo comprovaram que as estratégias utilizadas tanto pelo 

intérprete com proficiência em inglês quanto pelo intérprete sem essa habilidade se 

assemelham no uso, diferindo apenas na quantidade. Diante das estratégias analisadas, o 
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intérprete com conhecimentos de inglês utilizou um total de 115, sendo com maior frequência 

as estratégias: explicitação 50 ocorrências (44,25%), omissão 20 (17,7%), simplificação 15 

(13,27%), 10 ratificação (8,85%). Ao contrastarmos com as estratégias usadas pelo intérprete 

sem conhecimentos básicos de inglês, obtivemos cerca de 173 ocorrências, sendo com maior 

incidência as seguintes: explicitação 30 ocorrências (17,54%), omissão 80 (46,78%), 

simplificação 30 (17,54%). Os dados desse estudo também revelaram o surgimento de uma 

nova estratégia que foi classificada como interpretação prévia. No entanto, a diferença ficou 

na quantidade de ocorrências das estratégias. Nos resultados obtidos, o intérprete que não 

sabia inglês utilizou quatro vezes a mais a estratégia de omissão, cujo uso pode ser explicado 

pelo fato de não se sentir seguro em relação à língua alvo. 

 

5.2 Implicações Pedagógicas 

 

Segundo Lacerda, Santos e Caetano (2013), favorecer a aprendizagem do aluno 

surdo vai além de apenas apresentar o conteúdo em Libras, pois é preciso explicar os 

conteúdos de sala de aula utilizando toda a potencialidade visual que a língua tem. 

Campelo(2007) e Martins (2010) vão mais fundo e abordam sobre o campo de estudo da 

semiótica imagética, que é a parte da semiótica geral, ciência que se interessa pelo estudo dos 

signos, contudo é no campo da semiótica imagética que as questões visuais são mais 

exploradas.  

Não podendo esquecer que nesse campo aborda sobre a cultura do olhar, daquilo que 

pode ser aprendido, por exemplo, através de uma fotografia, vídeo, objetos e etc. Uma 

imagem pode evocar diversas reflexões acerca de temas sociais, períodos históricos e 

vestimentas de época, por exemplo, sem a presença de qualquer texto escrito. Assim sendo, a 

utilização de uma pedagogia visual poderia enriquecer e potencializar o ensino e a 

aprendizagem no que tange à construção de sentidos tanto para alunos surdos como para 

ouvintes. 

Para alcançar os objetivos pedagógicos propostos, é imprescindível o planejamento e 

o uso de recursos visuais, principalmente no tocante aos alunos surdos. Portanto, é de suma 

importância para o professor de alunos surdos (de qualquer disciplina e, em especial, os de 

língua estrangeira) compreender todas essas dificuldades, no momento da avaliação de 

desempenho do aluno e, também, na hora de preparar suas aulas.  

Os resultados desse estudo mostraram que o fato de a aula de inglês ser ministrada 

em português não prejudicou o intérprete sem conhecimento de inglês no que tange aos tipos 
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de estratégias utilizadas, inclusive ele assemelhou-se ao intérprete com conhecimento de 

inglês.            

Por outro lado, o intérprete com conhecimento de inglês utilizou a estratégia 

explicitação vinte vezes a mais se comparado ao outro sem conhecimento, comprovando que  

a proficiencia na língua  estrangeira possibilita ao intérprete uma maior liberdade de adicionar 

palavras ou enunciados para explicar melhor a mensagem a ser transmitida. 

Com isso em mente, deve-se refletir sobre os benefícios da interação de professores e 

intérpretes antes das aulas. Entendo que não é um processo simples, mas sugiro algumas 

medidas que poderiam auxiliar essa parceria tão fundamental. A escola poderia proporcionar 

horários de planejamento integrado, entre professores de inglês e intérpretes, com o intuito de 

minimizar as lacunas, muitas vezes, deixadas na interpretação, devido à falta de conhecimento 

da língua alvo.   

Com relação aos intérpretes, a escola poderia flexibilizar horas-aulas para que os 

intérpretes possam se capacitar na língua estrangeira. Um ponto importante seria a parceria da 

escola pública com o centro de línguas do próprio município ou com alguma universidade 

conveniada para que os auxiliassem, investindo na formação continuada dos intérpretes. 

Espero que esta pesquisa contribua com o desenvolvimento da área dos estudos da 

tradução e interpretação de língua de sinais e o ensino de inglês para alunos surdos, 

direcionando, assim, outras pesquisas que envolvam as estratégias de intérpretes de Libras 

no ensino da Língua Inglesa e sua importância, bem como orientar instituições, professores 

e intérpretes que trabalham nessa área. Finalizo este trabalho abrindo caminho para futuros 

elos de conhecimento que possam contribuir, desconstruir ou até mesmo ressignificar nossa 

discussão. Afinal de contas, nada é fixo e permanente na edificação do conhecimento.  

 

5.3 Limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas 

 

Umas das limitações do presente estudo foi o fato de não termos analisado a 

proficiência dos alunos na Libras, algo que pode influenciar diretamente os intérpretes nas 

escolhas e utilizações de cada estratégia. Uma outra limitação que reconheço é o número 

limitado de participantes, tanto intérpretes quanto alunos surdos, pelo fato de não haver tempo 

hábil para fazer uma análise detalhada com mais intérpretes, pois, em uma análise de campo, 

dependemos de diversos fatores como autorizações municipais e disponibilidade de tempo dos 

intérpretes e professores. 
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Pelo fato de a tradução e a interpretação de língua de sinais ser um campo bastante 

fértil, sugiro que novas pesquisas sejam realizadas nesse viés, experimentando, por exemplo, 

análises das estratégias utilizadas em outras disciplinas, como português, história e 

matemática, em que teríamos apenas a presença de duas línguas e não de três, como foi 

abordado nesta pesquisa. Uma outra sugestão seria uma pesquisa comparativa entre as 

estratégias utilizadas nas aulas de inglês por intérpretes proficientes em inglês e professores 

de inglês proficientes em Libras. 
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APÊNDICE A – TERMOS DE AUTORIZAÇÃO PARA  

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 
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APÊNDICE B - TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: AS ESTRATÉGIAS 

UTILIZADAS PELOS INTÉRPRETES DE LIBRAS NAS AULAS DE INGLÊS EM 

UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, realizada pelo mestrando Yuri Santos 

Monteiro, aluno regular do Programa De Pós-Graduação em Estudos da Tradução, da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), sob orientação da Profª. Drª. Glória Guará Tavares. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 

esclarecidos. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias utilizadas pelos intérpretes de Libras 

nas aulas de inglês na Escola Martins Rodrigues, localizada no município de Maracanaú. Para 

tanto, serão realizadas observações em sala de aula e gravações para que venham a ser 

analisadas as estratégias utilizadas. Ao participar deste estudo, será pedido que responda a um 

questionário contendo 10 questões e participe de uma entrevista de 10 minutos de duração, 

uma vez que servirão como instrumentos para verificar o alcance do objetivo desta pesquisa. 

A sua participação na pesquisa será de fundamental importância para que possam ser 

atingidos os objetivos da investigação, colaborando com a análise dos dados e a publicação 

destes, posteriormente. Será garantido seu anonimato, ou seja, o seu nome não será revelado 

no decorrer da análise e publicação do estudo. Não será cobrado nenhum valor para sua 

participação, assim como não haverá ressarcimento por contribuir com esta pesquisa. 

Destacamos que a qualquer momento o participante poderá se recusar a continuar 

participando da pesquisa, podendo retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga 

qualquer prejuízo. Os resultados desta pesquisa poderão contribuir beneficamente para o 

campo da interpretação em língua de sinais nos Estudos da Tradução. No caso de dúvidas, ou 

necessidade de maiores informações, você pode entrar em contato a qualquer momento com 

os responsáveis pela pesquisa: 

Nome: Yuri Santos Monteiro 

Instituição: UFC  

Endereço:   Av.   da   Universidade, 2853   -   Benfica   -   Fortaleza   -   CE 

 

CEP 60020-181 (Centro de Humanidades I)  

Contato: (85) 986639022 / Yuri_kyurso@hotmail.com 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 

horas, de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 
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O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é de 

livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li 

cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive 

a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e 

recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar 

recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

Nome do participante da pesquisa             Data   Assinatura 

Email: 

Nome do pesquisador    Data   Assinatura 

 

 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE FILMAGEM E IMAGEM 

 

Participante: ______________________________________________________________  

 

Pesquisador: Yuri Santos Monteiro 

 

Título da Pesquisa: AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELOS INTÉRPRETES DE 

LIBRAS  

NAS AULAS DE INGLÊS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. 

 

Órgão de fomento: Sem financiamento.  

 

IMPORTANTE  

 

Informamos que será garantido o sigilo e a privacidade dos participantes da pesquisa em todas 

as suas fases. Embora a sua imagem permaneça disponível para o uso acadêmico desta 

pesquisa, asseguramos a confidencialidade, a privacidade, a proteção da imagem e a não 

estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio 

e/ou de aspectos econômico-financeiros.  

Ao assinar este documento, você passará a integrar a base de dados da pesquisa na qualidade 

de participante do estudo intitulado: “As estratégias utilizadas pelos intérpretes de libras nas 

aulas de inglês em escolas da rede pública de ensino”, lembrando que, a qualquer momento, 

você poderá retirar o consentimento, independentemente do andamento da pesquisa.  

 

Assinatura do participante 

 

Assinatura do pesquisador responsável      Data __/__/__ 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 

 

1ª) Qual sua formação em Língua de sinais? 

(    ) Curso básico de Libras  (    ) Graduação (    ) Pós graduação 

2ª) Já fez exame de proficiência em Libras? 

(    ) Sim   ______________________________            (    ) Não 

3ª) Há quanto tempo interpreta Libras em sala de aula? 

(    ) Menos de 1 ano  (    ) de 2 a 4 anos (    ) de 5 a 10 anos. 

4ª) Possui conhecimentos básicos de inglês e/ou já fez algum curso? (Ensino Fundamental) 

(    ) Sim  (    ) Não 

5ª) Já ouviu falar sobre o American Sign Language? 

(    ) Sim  (    ) Não 

6ª) Sobre a harmonia da tríade: professor, intérprete e aluno surdo, você considera: 

(    ) Uma harmonia ótima.  

(    ) Uma harmonia boa.  

(    ) Não há harmonia, precisa ser melhorada. 

7ª) Na sua percepção, as aulas de inglês são bem aproveitadas pelos alunos surdos? 

(    ) Sim   (    ) Não  (    ) Raramente  (    ) Às vezes 

8ª)  Sobre a proficiência em Libras dos alunos surdos: 

(    ) A maioria compreende bem. 

(    ) 50 % compreende bem. 

(    ) A maioria ainda possui muitas dificuldades na compreensão de Libras. 

9ª) Quais são os principais desafios encontrados na interpretação em Língua de Sinais nas 

aulas de inglês? 

______________________________________________________________________ 

10ª) Nas aulas de inglês, quais são as estratégias mais utilizadas por você na interpretação de 

Língua de Sinais. 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - TRANSCRIÇÃO DA AULA 01 

(INTÉRPRETE COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INGLÊS) 

 

INTERVALO: 

02:18 – 03:06  

TRANSCRIÇÃO: 

VER/SABER/ RESPONDER /VER.  

PENSAR/ ALI /PRIMEIR@/ COMPARAR /EXEMPLO/ A /HOJE /A / ESS@/ATIVIDADE 

/FÁCIL/ IGUAL / TANTO- QUANTO / SEMANA/ PASSADA. 

 

INTERVALO: 

04:04 – 04:30  

TRANSCRIÇÃO: 

ESSE/ MELHOR /QUE/ ESSE/ ESSE/ MELHOR/ QUE /ESSE. 

OLHAR/ A / M-A-R-Y/ MULHER/ EL@ /BONIT@/ MAIS-DO-QUE /J-A-N-E/ M-A-R-Y/ 

J-A-N-E/EL@/ BONIT@/ MAIS-DO-QUE/ EL@ /MAIS/ 

 

INTERVALO: 

04:54 – 05:06 

TRANSCRIÇÃO: 

SEGUND@/ SIM/ SIM/ DO-QUE. 

ESS@/ VENCER (SUPERIOR) 
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INTERVALO: 

05:30 – 06:09  

TRANSCRIÇÃO: 

S-T-R-O-N-G/ O- QUE- É? / VOCÊ/ LEMBRAR? / ALI/ VERBO/ S-T-R-O-N-G/ O/ QUE/ 

É? 

EU/ NÃO/SEI/ EU/ ACHAR/ FORTE/ MAS/ PERGUNTAR /PARA/ EL@. 

É /FORTE. 

ALI/ VERBO/ P-E-T-E-R/ ALI/ DEL@ /AMIG@ /EL@ /MELHOR/ QUE/ EL@. 

 

INTERVALO: 

06:47 – 06:58  

TRANSCRIÇÃO: 

IGUAL/ ESS@ /ATIVIDADE /FACIL/ MAIS/ QUE / SEMANA PASSADA. 

SIM/ IGUAL. 
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INTERVALO: 

07:10 – 08:06 

TRANSCRIÇÃO: 

/ ACENAR/ 

/SIM/ IGUAL. 

CERTO/ CERTO. 

/TAMBÉM/ 

/FALTAR/ 

/ANTES/ 

/CERTO/ 

 

INTERVALO: 

08:17 – 09:43 –  

TRANSCRIÇÃO: 

/TERCEIRO? / 

/RÁPIDO! / 

/SUPERIOR/ 

/VERBO? / 

/AFASTAR/ 

(FILMAGEM CORTA CORPO DO INTÉRPRETE) 
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/NÃO./ 

/EXEMPLO/ MAIS/ SUPERIOR/ EXEMPLO /ALI /AVIÃO/ MAIS /SUPERIOR/ VOAR + 

/SUPERIOR. 

/SEGUND@/ B/ ALI/ NAVIO /T-I-TA-N-I-C/ CONHECER/ FAMOS@? / NAVIO/ 

GRANDE/ MAIS/ SUPERIOR/ GRANDE /MAIS /SUPERIOR. 

/SEGUND@/ 

 

INTERVALO: 

09:48 -  09:50 

TRANSCRIÇÃO: 

/CERT@/ 

/IGUAL/ 

/PREENCHER/ PREENCHER. 

 

INTERVALO: 

10:31 – 10:42 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/ ESS@ /INFERIOR. 

/ EXPLICAR/ ALI/ PRIMEIR@/ A-S/ADJETIVO/ TERCEIR@/ A-S. 

/ SÓ /PREENCHER /PRONT@. 



 112 

INTERVALO: 

10:45 – 11:04 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/TAMBÉM/ VERBO/ B-E/ ALI/ JÁ/ JÁ/ VER... 

/PENSAR/ IS/ PRÓXIM@/ A-S/ PALAVRA/ PRÓXIM@/ IGUAL/ A-S. 

/ A-S /A-S.  

 

INTERVALO: 

11:05 – 12:05 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/ESPERAR/ ESPERAR. 

/ALI/ ESS@/ INFERIOR /ALI /SUPERIOR/ MAIS/ SUPERIOR. 

/VER/ IGUAL/ 

/NÃO/ ALI/ SUPERIOR/ VER/ PROCURAR. 

/DIFERENTE/.  

/IGUAL/ PRIMEIR@/ SEGUND@/ MAIS-DO-QUE/ ESS@/ MAIS-DO-QUE/ AQUELE. 

EXEMPLO/ A / MULHER/ M-A-R-Y/ BONIT@/ MAIS-DO-QUE/ ESS@/ MULHER/ J-A-

N-E. 

/PROCURAR/ FOLHEAR. 
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INTERVALO: 

13:03 – 15:00 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/EL@/ PERGUNTAR/ COLOCAR.  

/NÃO/ AO CONTRÁRIO/ M-O-R-E/ NÃO/ SUPERIOR/ MAIS.  

/VAMOS /VER.  

/ESS@/ É/ T-H-E/ IGUAL/ O /COLOCAR/ MAIS/ CONFORTAVEL/ GOSTOS@/ 

SENTAR/ MACI@/ SUPERIOR/ MAIS/ COLOCAR/ T-H-E. 

/AQUI/ PALAVRA/ B-I-G /ACRESCENTAR /E-S-T/ LEMBRAR?  

/PALAVRA /B-I-G/ DUPLICAR/ G /ACRESCENTAR/ E-S-T. 

/PALAVRA B-I-G/ G-E-R/ DESCULPE/ EQUIVOCAR/ B-I-G-G-E-S-T/ ENTENDER? 

/NAVIO/ GRANDE/ MAIS/ IMENSO/ SUPERIOR. 

/ESS@/PALAVRA/ NAVIO/ ESS@/ B-I-G. 

/T-H-E/ELE /T-H-E. 

 

INTERVALO: 

15:07 – 16:09 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/SEGUND@/ ALI/ COLOCAR /M-O-R-E/R-E/ PRÓXIM@/ T-H-E/ NÃO/ T-H-A-N. 



 114 

/ALI /EMBAIXO/ EMBAIXO/ ACRESCENTAR/ PALAVRA/ E-R/ VER. 

/EXPLICAR/ CONFUSÃO/ ESPERAR. 

 

INTERVALO: 

16:19 –  18:02 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/NÃO/ APAGAR/ 

/ESS@/ COLOCAR/ E-R/ SIM /PALAVRA/ ACRESCENTAR/ E-R/ CERTO. 

/EMBAIXO/ PERGUNTA/ IGUAL/ AQUI. 

/PERGUNTAR/ PARA/ EL@/ VER. 

/I / I-S/ HOMEM/ ALI /P-E-T-E-R/ FORTE/ MAIS /DO/ QU/E EL@ /AMIG@. 

/ESS@/ ATIVIDADE/ FACIL/ MAIS-DO-QUE /SEMANA /PASSADA. 

/VER/ 

/COLOCAR/ EXPERIMENTAR/ 

/NÃO/ 

 

INTERVALO: 

18:26 – 19:50 

TRANSCRIÇÃO: 
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/A /VER/ AGORA/ NÃO-SEI/ NÃO-TEM/ PASSADO/ VOCÊ/ FALTAR/ VERDADE/ 

/FALTAR, 

/VOCÊS/ DOIS /PASSADO/ FALTAR/ EL@ /EXPLICAR/ DETALHES.  

/O-F/ 

/O-F/ COLOCAR. 

/PORQUE /EXPLICAR/ TRÊS/ PRIMEIR@/ A-S/ SEGUND@/ T-H-A-N/ TERCEIR@ /OU 

/O-F /VOCÊ /COMBINAR/ O-F. 

/SÓ/ 1 / O-F/. 

/SIM/ 

/EXPLICAR /DE /NOVO/ SEGUND@/ EI!!! /SILÊNCIO.  

 

INTERVALO: 

21:25 – 22:59 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/TERCEIR@/ VOCÊ/ LEMBRAR/ SUPERIOR /THE /O. 

/MUDAR/ ESS@/ (FILMAGEM CORTADA DO INTÉRPRETE) 

/PALAVRA/ ACRESCENTAR/ E-R/ ANTES /I-S/ VERBO/ E-R/ ANTES /I-S. 

/ I-S / 

/E-R/ 

/CONTINUAÇÃO/ T-H-A-N. 
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/SIM /JUNT@ / T-H-A-N.  

/OLHAR /SEPARAR 

/PEQUEN@/ 

/PRIMEIR@/ ESS@. 

/COLOCAR/ T-H-A-N. 

 

INTERVALO: 

23:00 – 26:30 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/É/ IGUAL/ LEMBRAR/ FINAL /PALAVRA/ Y /TIRA/ ACRESCENTA/ I-E-R/ I-E-R. 

/ESS@/SIM/ SIM. 

/DE /NOVO. 

/I-S/ 

(FILMAGEM CORTADA DO INTÉRPRETE) 

/SUPERIOR /MAIS. 

/GRANDE/ IMENS@ /MAIS 

/CONFORTÁVEL/ MAIS 

/VÁRI@/ MAIS /SUPERIOR 

/ACRESCENTAR/ M-O-S-T. 



 117 

/Y/ CANCELAR/ Y /CANCELAR/ ACRESCENTAR/ I-E-R/ NÃO/ CANCELA /APAGA / 

CANCELA; 

M-O-S-T/ CERT@. 

T-H-E/ CONTINUAÇÃO/ M-O-S-T/ PRÓXIM@/ ESS@. 

 

INTERVALO: 

26:32 – 30:51 

TRANSCRIÇÃO: 

 

/ESS@/ DIA /CERT@/ S-I-N-C-E/ 2010 /S-I-N-C-E. 

/PERÍODO/ F-O-R / B. 

/FALAR/ ANOS/ 3 /PERÍODO/ ANOS/ 3/ ESS@. 

/ESS@/ COMEÇAR/ CERT@/ FIM/ AQUI. 

/COLOCAR/ O-F. 

/ACABAR? / 

/O-F /SIM. 

/T-H-E/ 

/PRÓXIM@/ ACRESCENTAR/ G-E-S-T /MAIOR /IMENS@ /SUPERIOR/ MAIOR 

/SUPERIOR/ MAIS. 

/AQUI/ 4/ PRIMEIR@/ S-I-N-C-E/ SEGUND@/F-O-R/ TERCEIR@/ A-L-S-O/ QUART@/ 

T-O-O. 
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/PRIMEIR@/ S-I-N-C-E /TER /DIA /CERT@. 

/PROXIM@/ TER /ANO/ PASSADO/ CERT@/ AÍ /QUAL? 

/ SIM/ ENTÃO/ PRIMEIR@. 

/VER/ 

/ESS@/ É. 

/ESS@/ PERÍODO/ ANOS/ 3/ PERÍODO/ QUAL? 

/NÃO/ PALAVRA /PALAVRA/PALAVRA/ PALAVRA/ QUAL? 

/LEMBRAR/ EXPLICAR/ PRIMEIR@/ CERT@ /ANO /COLOCAR. 

/SEGUND@/ SEGUND@/ ESS@/ F-O-R/ PERÍODO. 

/TERCEIR@/ É /FRASE /COMEÇAR/ ESS@/ SINAL/ TAMBÉM. 

/ESS@/ SINAL/ TAMBÉM/ MAS /ESS@ /FRASE/ COMEÇAR/ ESS@/FRASE/ FIM. 

/CERT@/ 

/ESS@/ EU/ TAMBÉM/ SABER /ESPANHOL. 

/SÓ/ FRASE/ FIM. 

/SIM/ 

/CORRIGIR/ 
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APÊNDICE E -TRANSCRIÇÃO DA AULA 02 

(INTÉRPRETE SEM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INGLÊS) 

 

INTERVALO: 

00:01 – 01:05 

TRANSCRIÇÃO: 

EXPLICAR/ESPERAR/ POUC@/ DEPOIS/COPIAR/CERTO?/OLHAR-EU 

QUAL/SIGNIFICADO/PRIMEIR@/PREENCHER/PALAVRAS/DUAS/FRASE/ 

PERGUNTAR/PONTO-DE-INTERROGAÇÃO/ DEPOIS/NÃO. 

VERBO/T-O-B-E/MUDAR/VERBO/PREENCHER/PRIMEIRO/ENTENDER? 

I/PALAVRA/I-S/FRASE/T-H-Y-B-Y-L-S-W/ENTENDER?/DOIS PONTOS/OUTR@. 

IGUAL/T-H-E-B-I-R-D-I-S-N-O-T/NÃO/Y-E-L-L-O-W/SIGNIFICADO/QUAL? 

O/PÁSSARO/É/AMAREL@/ ENTENDER? 

INTERVALO: 

01:06 – 02:37 

 

TRANSCRIÇÃO: 

PERGUNTAR/COMO/FAZER/NÃO/N-E-G-A-T-I-V-A. 

EI/ FALAR/N-O-T/PREENCHER/SIGNIFICADO/NÃO/N-O-T. 

T-H-E/B-I-R-D/PÁSSARO-VOAR/I-S/É/N-O-T/NÃO/NÃO-É/ENTENDER? 

Y-E-L-L-O-W/AMAREL@/PÁSSARO-VOAR/NÃO-É/AMAREL@/CERTO. 
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É/RESPONDER/JÁ. 

PRIMEIR@/FRASE/PRIMEIR@/I-S. 

SEGUIR/FRASE/IGUAL+. 

CONTINUAR 

EI/I-S/NÃO-TER/NÃO. 

 

INTERVALO: 

02:43 – 03:26 

TRANSCRIÇÃO:  

/W//PONTO-DE-INTERROGAÇÃO/ 

/AGORA/MESM@/FRASE/PRIMEIR@/FRASE/I-S/DEPOIS/N-O-T. 

/SIM+//É/ 

INTERVALO: 

03:27 – 05:41 

TRANSCRIÇÃO:  

/ESPERAR/CERTO+/CONTINUAR. 

CONTINUAR/N-Y-L-U/SIM. 

/PONTO/ 

/B/A-R-E/PALAVRA/VER/LETRA/B/A-R-E/PRONTO 

A-R-E/COLOCAR-PARA-FRENTE/PRIMEIR@/PRÓXIMO/T-H-Y. 
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/PALAVRA/N-E-W-S/NOV@/NOV@? 

/EL@/QUER/SABER/VOCÊ/PERGUNTAR-PARA/EL@. 

/MENTIRA/ 

/PONTO-DE-INTERROGAÇÃO/ 

/FRASE/MESM@/A-R-E/PRÓXIM@? 

/N-O-T/CERTO+. 

 

INTERVALO: 

00: 01 -01:10 

TRANSCRIÇÃO: 

NÃO/PRIMEIR@/R-E/ 

ATENÇÃO/APAGAR/FEIO! 

/CONTINUAR! / 

DEIXAR/SECAR 

EL@/PERGUNTAR/SE/VOCÊ/ENTENDER/COMPARAÇÃO 

PRIMEIR@/R-E? 

/SIM/ 
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INTERVALO: 

01:11-02:09 

TRANSCRIÇÃO: 

 

SEGUND@/EXPLICAR/CONTINUAR 

SEGUND@/3/C/DEIXAR/2/EXPLICAR/COMO/S-T-U-D-E-N-T-S/É/PLURAL 

SEMPRE/ PLURAL/USAR/T-H-E-R-E/A-R-E/CERTO? 

PLURAL/PALAVRA/TER/MUIT@/S/FIM/ENTENDER? 

A-C-A-T/UM@/GAT@/T-H-E-R-E-I-S. 

 

INTERVALO: 

02:10-02:40 

TRANSCRIÇÃO: 

ATENÇÃO/C/PALAVRA/C-A-R-S/USAR/T-H-R-A/A-R-E/I-S? 

SIM/PLURAL/ENTENDER? 

MUIT@/CARR@. 

 

INTERVALO: 

02:45-04:24 

TRANSCRIÇÃO: 
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TI@/JÁ/FAZER/A/B/FALTAR/RESPONDER/C. 

/INTELIGENTE/ 

/ENTENDER/COLOCAR/ 

T-H-I-S/É/PLURAL/NÃO-TER/S-I-N-G-U-L-A-R/SÓ/1/USAR/PERTO. 

T-H-E-S-E/PERTO/ME@/ 

T-H-E-S-E/TAMBÉM/É/PERTO/PLURAL/T-H-I-S/NÃO/PLURAL/ S-I-N-G-U-L-A-R. 

T-H-A-T/O-QUE-É? /LONGE 

ENTÃO/T-H-O-S-E/PLURAL/LONGE/CONCLUIR. 

 

INTERVALO: 

04:25-07:38 

TRANSCRIÇÃO: 

 

ENTENDER/PERTO/SINGULAR/PERTO/PLURAL? 

T-H-A-T/LONGE/SINGULAR/T-H-O-S-E/O-QUE? 

ENTENDER/É/PERTO/LONGE. 

MAS/EXEMPLO/ BOLSA/QUANT@/BOLSA? 

1/PERTO/ME@/USAR/T-H-I-S/1/BOLSA 

/IS/T-H-I-S/ 

MAS/ALUN@/PERTO/ME@/MUIT@/ALUN@/OU/1/ALUN@? 
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SIM/USAR/T-H-E-S-E/MUIT@/PLURAL/ENTENDER? 

T-H-E-S-E/SEGUND@/PALAVRA/LÁ/ENTENDER? 

MAS/PERGUNTAR/ME@/CARRO/LONGE 

ME@/QUANT@/CARRO? 

USAR/T-H-A-T/LONGE/ME@/CARRO/LONGE/1 

EXPLICAR/CARRO/ESTACIONAMENTO/PLURAL/1? 

MUIT@/ESTACIONAMENTO/LONGE/ME@/MUIT@/CARRO/T 

CERTO! /ENTENDER/AGORA? /OK. 

ALI/PERTO/1/PRÓXIM@/B/PERTO/VÁRI@/C/LONGE/1/D/LONGE/VÁRI@/SABER/US

AR/PREENCHER. 

PREENCHER/QUERER/VER. 

A/NÃO-COPIAR? /COPIAR/AGORA 
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ANEXO A- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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O parecer pode ser acessado através da Plataforma Brasil, incluindo os dados desta pesquisa. 

O endereço para o acesso à página é<http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf>.  

Acesso: 10/02/2018 

 

 

 

 


