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EPÍGRAFE

“A árvore que não dá frutos
É xingada de estéril. Quem examina o solo?
O galho que quebra
É xingado de podre, mas não havia neve sobre ele?
Do rio que tudo arrasta se diz que é violento,
Ninguém diz violentas as margens que o cerceiam”
(Bertold Brecht)

RESUMO

Grande parte da discussão que vivemos hoje no Brasil, mais especificamente no Estado do
Rio de Janeiro, sobre a inclusão de surdos tem como cerne o conhecimento da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) gerando questões relativas à educação e à qualidade da
interpretação, se atende, ou não, as demandas apresentadas pelo sistema de educação. Assim
sendo, é fundamental contar com a participação do intérprete de Língua de Sinais na inclusão.
Esse trabalho aborda esse assunto, expondo a formação e as diversas práticas realizadas por
Tradutores/Intérpretes de Libras-Português em diferentes contextos inclusivos. Portanto,
temos como proposta, fomentar reflexões a respeito da sua formação. Entendemos o sujeito de
nossa pesquisa importante ao processo de inclusão social de pessoas surdas, a reflexão sobre
suas práticas, estratégias inclusivas, seus desafios e perspectivas no campo de atuação, bem
como suas representações, podem auxiliar na compreensão de seu papel profissional. Para
esse fim, objetivamos apresentar brevemente um estudo que possa evidenciar a construção de
Representações Sociais dentro da cultura surda e seus agentes, sob a ótica da obra seminal de
Moscovici, denominada “La Psychanalyse: son image, son public”, publicada em 1961 na
França, que contém a matriz da Teoria das Representações Sociais. (MOSCOVICI
2012/1961). Em consonância com a abordagem estrutural da Teoria das Representações
Sociais (TRS), visamos explicitar de que maneira o profissional Tradutor-Intérprete de Língua
de Sinais-Portuguesa (TILSP) é reconhecido ante o fenômeno da inclusão de pessoas surdas.
O objetivo é apresentar informações que possam contribuir aos estudos das representações
sociais dos TILSPs sobre sua profissão, as práticas sociais e os aspectos identitários.
Demonstrar a contribuição da Teoria das Representações Sociais e sua abordagem estrutural
sobre as práticas para a ressignificação do profissional Tradutor Intérprete de Língua de Sinais
Brasileira-Português (TILSP). Conhecer a representação social desses indivíduos e como se
constitui, além de demonstrar as perspectivas dessa profissão a partir do olhar desse
profissional, quais são seus desafios. Pretendemos abordar uma temática relativa ao tema
central sobre as práticas desses agentes sociais. Sendo assim, fizemos uma breve discussão
sobre as informações dispostas a respeito da formação desses agentes a partir de materiais
bibliográficos, conciliando as ideias teóricas com o que se espera da prática.
Palavras-chave: Tradutor/Intérprete de Libras. Teoria das Representações Sociais. Práticas
Educativas. Identidade Profissional.

ABSTRACT

Much of the discussion we have today in Brazil, more specifically in the state of Rio de
Janeiro, about the inclusion of deaf people has at its core the knowledge of the Brazilian Sign
Language (LIBRAS) generating questions related to education and the quality of
interpretation or not, the demands presented by the education system. Therefore, it is essential
to have the sign language interpreter participate in the inclusion. This paper will briefly
address this subject, exposing the training and different practices performed by PortugueseLibras Translators / Interpreters in different inclusive contexts. Therefore, our proposal is to
foster reflections on its formation. We understand the subject of our important research to the
process of social inclusion of deaf people, the reflection on their practices, inclusive
strategies, their challenges and perspectives in the field, as well as their representations, can
help in the compression of their professional role. To this end, we aim to briefly present a
study that may highlight the construction of Social Representations within deaf culture and its
agents, from the perspective of Moscovici's seminal work, entitled “La Psychanalyse: son
image, son public”, published in 1961 in France, which contains the matrix of Theory of
Social Representations (MOSCOVICI 2012/1961). In line with the structural approach of the
Social Representation Theory (TRS), we aim to clarify how the professional Portuguese Sign
Language Translator-Interpreter (TILSP) is recognized in the face of the phenomenon of the
inclusion of deaf people. The objective is to present information that can contribute to the
studies of social representations of TILSPs about their profession, social practices and identity
aspects. In the meantime, to demonstrate to what extent the contribution of the Theory of
Social Representations and its structural approach on the practices for the resignification of
the professional Brazilian Sign-Language Translator Interpreter (TILSP), we sought to know
the social representation of these individuals. and how it is constituted, besides demonstrating
the perspectives of this profession from the perspective of this professional, what are its
challenges. We intend to approach a theme related to the central theme about the practices of
these social agents. Thus, we made a brief discussion about the information available about
the formation of these agents from bibliographic materials, reconciling the theoretical ideas
with what is expected from the practice.
Keywords: Libras Translator / Interpreter. Theory of Social Representations. Educational
Practices. Professional Identity.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa sobre a Representação Social de Tradutores/Intérpretes de
Língua Brasileira de Sinais (Libras)1, conhecido como Tradutor/Intérprete de LibrasPortuguês (TILSP). Esse trabalho transcorre sob o olhar do Tradutor/Intérprete para a
consolidação de suas práticas e reconhecimento de uma representação social. O tema
apontado nesta dissertação está elencado na proposta que desejamos apresentar durante a
pesquisa que terá como um de seus objetivos, compreender se há uma representação do grupo
social denominado Tradutores/Intérpretes de Libras-Português e conhecer suas práticas, para
verificar a existência de uma identidade profissional.
Buscou-se com esse estudo conhecer como a função social do Tradutor/Intérprete de
Libras-Português se constitui, quais práticas podem ser consideradas importantes para a
atuação desse profissional, qual seu campo de atuação e o que faz desse sujeito um objeto de
estudos, qual sua relevância social de atuação.
Assim sendo, elegemos o Tradutor/ Intérprete de Libras-Português como nosso sujeito
de pesquisa, a fim de entender como esse agente concebe sua função social, quais suas
implicações junto ao processo de construção. Percebê-lo o quão está envolvido
emocionalmente com sua profissão e com suas práticas de trabalho, como se reconhece
socialmente, e/ou o que entende necessário para ser um Tradutor/Intérprete de LibrasPortuguês diante do fenômeno da inclusão. Propomos uma discussão referente aos desafios e
perspectivas sobre o seu campo de atuação.
Deste modo, discutiremos sobre sua formação profissional em nosso país, mais
especificamente no Estado do Rio de Janeiro, apresentando uma visão do percurso histórico
constituinte da atividade de Tradutor/Intérprete de Libras-Português, a fim de compreender se
há uma identidade consolidada a sua formação profissional. Entender quais as perspectivas
desta profissão, sob o olhar do próprio sujeito, e quais características podem ser consideradas
comuns ou onde estariam ancoradas para a constituição da sua identidade profissional, o que
os define como um grupo social.
Segundo Pereira de Sá (1996), a existência de um objeto de representação social está
alicerçada em sua importância, em quão representativo esse objeto é para um determinado
1

Deste modo, usaremos essa sigla para falarmos sobre a Língua Brasileira de Sinais. De acordo com
Fernando Capovilla, “o Dicionário de Libras (Capovilla & Raphael, 2001) adotou a norma do Português,
segundo a qual se uma sigla for pronunciável como se fosse uma palavra (ex.: Fapesp, Feneis) ela deve ser
escrita com apenas a inicial maiúscula; e se ela não for pronunciável como uma palavra, mas apenas como
uma série de letras (ex.: CNPq, BNDES), ela deve ser escrita em maiúsculas.
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grupo social e quando o objeto desperta interesse em diferentes agentes e torna-se assunto
entre os atores sociais de uma sociedade. Em nosso caso, elegemos as práticas de atuação do
tradutor intérprete como objeto comum, tendo a Língua Brasileira de Sinais como referência
central, pois é a partir da língua que essa prática existe. Assim, para a realização desses
objetivos realizamos um levantamento das práticas profissionais efetivadas pelos
Tradutores/Intérpretes

de

Libras-Português.

Buscou-se

identificar

a

emergência

e

consolidação de seu exercício, a fim de saber se esses profissionais têm uma representação de
sua profissão, ou seja, o que essas práticas comuns representam para eles.
Procurou-se identificar qual o objeto comum de comunicação intragrupo, qual objeto
faz relação com os sujeitos, que seja capaz de uni-los, despertando interesse sobre
determinado aspecto do mesmo, num sistema cotidiano dentro de um macro grupo. Desta
forma, com nossa pesquisa, pretendemos contribuir à investigação do desenvolvimento
profissional deste grupo de profissionais, colaborar no reconhecimento do seu exercício, e na
difusão da importância de seu trabalho no âmbito social. Para tanto, o trabalho foi conduzido
para conhecer e analisar os conteúdos, as estruturas e as práticas desses agentes, a fim de
saber o que os identifica como um grupo social.
Ao longo de nossa investigação, fizemos uso da Teoria das Representações Sociais
que nos serviu como base teórica e metodológica dos estudos na linha da psicologia social
iniciada por Serge Moscovici no ano de 1961. Cabe ressaltar, que na revisão bibliográfica
encontramos pouco estudo realizado sobre a profissão de tradução e interpretação de Libras, e
raros que integrassem o aporte da Teoria das Representações Sociais e a profissão dos TILSP.
A escolha da temática justifica-se pela relevância teórica, e pela possibilidade de
pesquisa sobre o movimento, as práticas e a formação do grupo social de Tradutores/
Intérpretes de Libras-Português. A possibilidade de se observar processos de formação
identitária enquanto grupo social, caso haja alguma estrutura. Entendemos que a pesquisa
poderá contribuir relativamente para reflexões referentes às Representações Sociais que os
sujeitos fazem de seu grupo. Sobre esse aspecto, procuramos compreender nas literaturas
pregressas e nos estudos fortemente consolidados os conteúdos capazes de agregar na
identificação das funções e práticas dos profissionais, para reconhecer uma estrutura em seus
exercícios que os identificam enquanto grupo social.
Para entender mais sobre a questão, realizamos um levantamento das ações, ou seja,
um inventário de práticas comuns entre os agentes denominados Tradutores/Intérpretes de
Libras-Português, pretendendo identificar a emergência e a consolidação dessas ações,
sobretudo profissionais, exigidas atualmente em virtude do fenômeno da inclusão e à
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implementação das Leis que asseguram a presença dos Tradutores/Intérpretes de LibrasPortuguês em várias situações.
O estudo foi realizado com base metodológica na Teoria das Representações Sociais e
temos a proposta de iniciar alguns diálogos sobre o impacto das “novas práticas” de trabalho
realizado por um grupo de pessoas que, dadas suas origens e formações diversas, e suas
relações diferentes com a Libras. Esses agentes estão sendo cada vez mais indispensáveis na
promoção do acesso de pessoas surdas e no processo de inclusão social.
O processo de traduzir e interpretar uma língua para outra não é um ato
contemporâneo, a interpretação simultânea já era praticada desde o Egito Antigo e Império
Romano, quando havia utilização das línguas orais. As atividades de tradução de textos
escritos e interpretação antecederam a Idade Média, período dominado pela língua francesa
que predominava entre os nobres, nos negócios e nas relações internacionais.
Algumas línguas como a Língua inglesa, tiveram abertura comercial após a
Conferência de Paris em 1919, cedida pela brecha comercial pactuada com países anglosaxônicos, contudo essa prática favoreceu o interesse em expandir o multiculturalismo e
implementou o multilinguíssimo. As práticas de tradução e da interpretação aconteciam em
mosteiros, concílios e sinagogas, já que naqueles espaços havia cristãos advindos de toda
parte do mundo para desenvolverem sua formação teológica.
Essas questões pretendem auxiliar no desenvolvimento e na compreensão da
problemática que nos cerca, desenvolvemos uma investigação de natureza quantitativa, na
abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais.
A construção dos dados foi desenvolvida por meios questionários com perguntas
abertas e fechadas. Procuramos uma aproximação inicial da identidade do grupo ou
subgrupos, a partir de suas práticas e do estudo da implicação, ou seja, da importância
atribuída por eles à atuação profissional como TILSP. Insuficientes são os trabalhos que se
ocupam em refletir sobre o sujeito em questão, e quando acontecem são escritos por teóricos
da educação que examinam o assunto dos Estudos Surdos para os Estudos Culturais.
Tomou-se como base para a fundamentação teórica deste estudo, pesquisadores de
destaque no contexto em questão: Hall (2004) que elucida a identidade em geral, Quadros
(2004), Perlin (2006, 1998), e Santos (2006) que trazem reflexões sobre a cultura e identidade
surda. Em meio à diversidade do trabalho do TILSP na sala de aula inclusiva, esse
profissional traz uma identidade hibrida. Neste ínterim entendemos que a Teoria das
Representações Sociais tem como função orientar e justificar nossas condutas e
comportamentos, ela funciona como referencial teórico que pode nos ajudar a entender os
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movimentos sociais e refletir sobre nossas práticas sociais em grupo ou individuais
(CAMPOS, 2003). Assim, como Teoria, pode auxiliar no esclarecimento de tantos outros
grupos sociais, em sua formação, haja vista sua relevância teórica no âmbito da psicologia
social. Notável por mais de quatro décadas, apresenta-se desde 1961 identificando conflitos,
reconhecendo ações sociais, e realizando a observação dos movimentos sociais.
Ao pensarmos nos Tradutores/Intérpretes de língua de sinais brasileira que existem e
cada vez mais estão ocupando espaços na sociedade com o advento do fenômeno da inclusão,
faz-se necessário questionar de que forma esses indivíduos adentraram ao campo profissional.
A revisão bibliográfica apontou nos textos estudados, que em sua maioria alguns Tradutores e
Intérpretes de Libras-Português não concluíram o ensino médio, tem ligação com a linguagem
das Libras a partir da família ou através de fins religiosos.
A pertinência da discussão deste tema justifica-se nos resultados de pesquisas que
discutem a complexidade da prática dos Tradutores e Intérpretes de Libras-Português e o
desafio da nova profissão. Diante disso, foi realizada uma revisão de literatura em artigos,
dissertações e teses que tratavam da temática em questão. A partir disso, observamos através
dos títulos e dos resumos, quais temas aproximavam-se mais do nosso objeto. Há poucos
artigos nas bases de busca sobre o tema Representações Sociais e profissão. Não encontramos
artigos que apresentem contribuições sobre a profissão dos Tradutores e Intérpretes de LibrasPortuguês. Alguns mais específicos e próximos do nosso objeto tratam em seus títulos e
resumos sobre surdos, surdez e sobre o intérprete de Libras como agente mediador ou
Professor de Libras.
Diante disto, foi possível realizar uma revisão de literatura e identificamos alguns
artigos relacionados com: A interpretação gramatical, letramento infantil em Língua de Sinais,
educação literária do sujeito surdo, artigos relacionados à Educação em Língua de Sinais em
suas estruturas gramaticais e lexicais e Representações Sociais da Libras. Por outro lado, não
há textos referentes à prática profissional, a estrutura ou formação do grupo social
denominado Tradutor e Intérprete de Libras-Português com base teórica em Representações
Sociais. As pesquisas que podem contribuir e aproximam-se do nosso objeto foram
encontradas nos trabalhos de Perlin (2006), Santos (2006) e Teske (2003), pois foram
desenvolvidos em diferentes Estados do território brasileiro.
Considerando que não foram encontradas, com tais critérios de busca, pesquisas
realizadas no contexto da prática profissional do Tradutor e Intérprete de Libras-Português e
suas Representações Sociais justifica-se o presente estudo. Para esse fim, no primeiro capítulo
será esplanada a seguinte questão: “A Libras como Língua” foi destinada a concepções
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teóricas que envolvem: 1) Conhecimento conciso da Libras; 2) Libras na inclusão dos surdos
à socialização; 3) Aspectos políticos da Libras , Tendo por base os estudos de Freitas (2014);
Lacerda (2006; 2009); Perlin (1998); Capovilla (2001; 2004); Lane (1992); Quadros (2007;
2017); Strobel (2008); Saussure, (2004); Chomsky (XX); Cury (1999) e Rocha (2008). Além
dos documentos: Brasil (1999; 1994; 2009; 2001; 2005; 2015a; 2015b).
Ainda no primeiro capítulo veremos o seguinte: “Tradutor/Intérprete de LibrasPortuguês”: Uma nova profissão, atribuído a questões como: 1) Tradutor/Intérprete de LibrasPortuguês: que sujeito é esse? Desafios e perspectivas da “nova” prática. Como arcabouço
teórico, contaremos com os autores: Santos (2006); Lacerda (2002; 2009; 2010); Braga e
Campos (2016); Teske (2003); Quadros (2004; 2017); Perlin (2006); Rodriguez (2001);
Dubar (2012); Almeida (2010 a); Costa (2017); Costa (2007); Belém (2011); Kelman (2008);
Vieira (2007); Vasconcellos (2010), corroborando com a temática utilizamos os documentos
oficiais Brasil (2004; 2002; 2005; 2010).
No segundo capítulo trataremos da “Teoria das Representações e o estudo das práticas
profissionais; Teoria das Representações Sociais: contribuições na formação da identidade
coletiva de uma nova prática profissional”; Teoria das Representações e o estudo das práticas
profissionais; Estudos de Representações sociais e a Libras. Para evidenciar esse mote,
dialogaremos com Moscovici (1978; 2012); Durkheim (2004); Abric (1994; 2003); Arruda
(2014); Campos (2013); Braga e Campos (2016); Deschamps e Moline (2009); Oliveira
(2000); Rateau (2012); Sousa (2002); Raiter (2001)
No terceiro capítulo faremos menção à metodologia e toda parte exploratória do nosso
campo de pesquisa, apresentando o objeto, os sujeitos, nosso campo e a partir das entrevistas,
os resultados e o Memorial de realização da pesquisa de campo, sejam favoráveis ou não ao
que buscamos, será também neste espaço apresentado.
Nas considerações finais será possível através de uma síntese, expressar o que
encontramos em nosso trabalho.
Iniciamos nossa pesquisa em um terreno ainda pouco explorado, mesmo entendendo
que nossos sujeitos atuam em espaços diferentes, tanto de atuação, bem como de
sociabilização da língua, tais como: escolas, associações, eventos, igrejas entre outros, podem
ser considerados locais de encontros culturais, e podem servir de alternativas para a
aprendizagem, informações e experiências de vida, que possivelmente contribuem para a
integração da pessoa surda, e para a expansão de sua prática.
Cada país possui sua própria língua de sinais, que independe do idioma nacional para
ser estruturada (Brasil e Portugal, por exemplo, possuem línguas de sinais diferentes). Sendo
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assim, as línguas gesto-visuais são idiomas completos, com morfologia, sintaxe e semântica
próprias, e podem ser usadas para expressar qualquer pensamento ou ideia, por mais abstratos
que sejam. Com isso, é possível compreender a complexidade da língua e a necessidade de ter
algum para mediá-la.
A presença, em sala de aula e em outros ambientes educacionais, do
Tradutor/Intérprete de Libras-Português é importante para que os alunos surdos usuários da
Libras tenham acesso aos conteúdos escolares, contribuindo para a melhoria do atendimento,
o respeito à diversidade linguística e sociocultural dos alunos surdos de nosso país.
Os intérpretes de língua de sinais surgiram pela necessidade da comunidade surda de
possuir um profissional que auxilie no processo de comunicação com as pessoas ouvintes.
Inicialmente, a atuação era informal, ou seja, pais ou membros da família das pessoas
surdas faziam essa função, entretanto, para que isso ocorresse de modo formal foi necessário
que a Língua Brasileira de Sinais fosse oficializada. Atualmente há leis em vigor que
regulamentam a profissão e determinam a formação desse profissional. Uma dessas leis é a
LEI Nº 12.319 DE 01.09.2010 que regulamenta a profissão de Tradutor e Interprete de Língua
Brasileira de Sinais LIBRAS
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CAPÍTULO
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COMO
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PROFISSÃO

DO

TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-PORTUGUÊS
1.1.

A língua de Sinais, Libras, como Língua Completa
Martins (2004) destaca que sem a Libras, não pode existir o surdo como um ser

cultural, pois a ausência da linguagem ou da comunicação faria do surdo apenas um deficiente
auditivo. A questão a ser levantada: Como a história da “Língua gestual” é conhecida
popularmente? Como começou e quem criou a Língua de sinais? Assim como toda história
tem um início, um fato de fomento, tivemos a curiosidade de pesquisar, conhecer mais
profundamente a história da Língua de sinais e dos surdos.
Esse retrospecto histórico da Educação de Surdos faz-se necessário para
compreendermos o percurso dessa caminhada até a configuração que possui hoje. Neste
momento também ressaltamos que a Libras é a língua de sinais brasileira, estamos nos
referindo apenas ao processo linguístico da língua no Brasil, as línguas de sinais de outros
países são diferentes e têm em sua construção sociocultural e características de sua cultura.
Durante o período histórico os surdos foram alvo de muita conjectura e ignorância,
houve momentos que foram reconhecidos como Deuses e até seres sem alma. No séc. XVI as
primeiras tentativas de educação dos surdos começaram a avançar a partir da investigação do
Girolamo Cardano Amam (1501 – 1578), minimizando o preconceito e o prejulgamento da
época que os julgava seres sem alma, demonstrando a capacidade do surdo em adquirir
aprendizado.
Samuel Heinick (1712 – 1789) foi considerado em sua época, o maior educador de
surdos da Alemanha. Ele seguia o método de oralização de Giovanni Conrado Amam.
Fundou a primeira escola pública baseada no método oral. O abade Charles Michel de L’Epée
(1750) iniciou a instrução formal de duas crianças surdas, com grande êxito. Em 1760,
transformou sua casa na primeira escola pública para surdos (Instituto de Surdos e Mudos em
Paris), utilizando uma abordagem gestualista. O abade Etiene François Dechamps (17451751), também na França, abriu em sua casa uma escola para crianças surdas, utilizando uma
abordagem gestualista e publicou diversos trabalhos. (CARVALHO, 2007)
No final do século XVIII, na Rússia, apareceu às primeiras escolas para surdos. Fleury
VI é o primeiro grande pesquisador russo a falar sobre surdez, partidário do uso de sinais. De
acordo com o autor, a filosofia educacional que dava orientação sobre a educação dos surdos
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era o Oralismo, ensino da fala; portanto, a formação recebida pelos professores estava ligada a
metodologias para o ensino de oralização, reabilitação da fala e leitura labial.
Os dados expostos autorizam a reflexão de que a educação de surdos até o século XX
estava ligada a uma visão clínica, que era, segundo Moura (2000, p. 26), “equivocada quanto
aos seus princípios, que procurava a todo custo acabar com aquilo que não podia ser tratado,
curado na maioria das vezes”. Portanto, os esforços e as orientações seguidas pela família,
escola e sociedade eram em prol de “curar”, “recuperar”, “salvar” a vida dos surdos, e isso se
daria através da fala, por meio da restauração da audição, pois se ela fosse restaurada, a fala
também seria. A legitimação de que apenas a língua oral deveria ser aprendida pelos surdos
permaneceu por cerca de cem anos, provocando fortes marcas na história da educação dos
surdos.
No ano de 1802 o Drº Jean-Marie Garpard Itard, médico, foi o primeiro a fazer
treinamento auditivo com os hipoacústicos. A partir daí, surgiram novos estudos sobre o
treinamento auditivo e a leitura labial; o método oral passa a ser o mais divulgado e aceito.
Posteriormente com os avanços tecnológicos, Alexander Grahan Bell, gênio da tecnologia e
da telefonia, defendeu o ensino dos surdos apenas pelo método oral durante o período de
(1815-1817). Ao passo dos progressos históricos, tecnológicos e educacionais na Europa e
nos Estados Unidos, outro pioneiro da educação de surdos o educador Thomas Hopdins
Gallaudet visitou o abade L’Epée com o objetivo de conhecer seu trabalho. Convidou um dos
melhores alunos (Laurent Clerc) para implantar nos Estados Unidos o ensino a surdos
utilizando a Língua de Sinais. Fundaram a primeira escola americana para surdos em
Connecticut, a American School for the Deaf.
Em 1830, quando Gallaudet decidiu se retirar, já havia escolas para surdos em outras
quatro cidades desse país, nos estados de Nova York, Pensilvânia, Kentucky e Ohio. Então,
em 1835 a língua de sinais americana, American Sign Language teve total aceitação na
educação de surdos nos EUA. No ano de 1851 foi registrado nas pesquisas realizadas por
Carvallho (2007) que 16% dos professores de escolas públicas americanas para surdos eram
surdos; em 1858, 40,8%; em 1870, 42.5%. No início do século XX (1902-1912), a maior
parte das escolas americanas para surdos usava o método oral puro.
No período de (1821-1885) surgiram as primeiras escolas especiais para surdos na
América Latina. Quando em 1857, Eduard Huet, professor francês surdo, convidado por D.
Pedro II, criou no Rio de Janeiro o Instituto Nacional dos Surdos-Mudos. Enquanto isso, no
ano de 1864 foi criada nos Estados Unidos a Universidade Nacional para Surdos-Mudos, hoje
Universidade Gallaudet.
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Posteriormente no início do século XX, no ano de 1911 foi remodelado o regulamento
do INES-Instituto Nacional de Educação de Surdos (que havia excluída a expressão surdosmudos) e o método oral ficou oficialmente mantido em todas as disciplinas. As meninas
foram mantidas fora da instituição até 1932. O INES mudou-se para um imponente prédio na
Rua das Laranjeiras, 232, onde está até hoje.
Os anos 50 foram marcados por uma série de ações importantes, como a criação do
primeiro curso normal para professores na área da surdez (1951). Neste mesmo ano, o INES
recebeu a visita de Helen Keller, cidadã americana, surda cega, cuja trajetória de vida é um
exemplo até os dias de hoje. Além desses eventos, neste mesmo período, o oralismo ganhou
força mediante a Campanha de Educação de Surdos Brasileiros, que, conforme Soares (2005)
tinha como objetivo, tornar o surdo “útil e produtivo a partir da fala”. Essa campanha não era
a mais adequada, porém aumentou consideravelmente o crescimento do atendimento e
perspectiva médica de pessoas surdas.
Cabe ressaltar que em meados do século XX, os surdos que ocupavam o Instituto, não
eram cobrados de questões relacionadas aos conteúdos e aquisição do saber, seu atendimento
baseava-se no assistencialismo. Em 1952 foi fundado o Jardim de Infância do Instituto e nos
anos seguintes criou-se o curso de Artes Plásticas, com o acompanhamento da Escola
Nacional de Belas Artes. E em 1957, no dia 06 de junho, o Instituto passou a denominar-se
Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES, como é conhecido até hoje.
O Missionário americano, Eugênio Oates, fez a primeira tentativa de registrar a Língua
de Sinais Brasileira no ano de 1969. Publicou um pequeno dicionário de Sinais o qual vem a
ser o primeiro ato de atenção à Língua de Sinais no Brasil. Logo, na década de 1970 teve
início a Comunicação Total na Áustria.
Jeanes fez um levantamento fotográfico de mais de mil Sinais da Língua de Sinais
Australiana. No final da década de 70, no ano de 1978. Gallaudet promoveu um Congresso
Internacional, difundiu as ideias da Comunicação Total e influenciou diversos países. A
Comunicação Total foi introduzida no Brasil pela professora Ivete Vasconcelos, fundadora da
Escola Santa Cecília, escola especial particular para surdos, sob a influência do Congresso
Internacional de Gallaudet.
No final do século XX, (1983-1984) houve a criação no Brasil da Comissão de Luta
pelos Direitos dos Surdos. Implantação na Suécia de um novo currículo que valorizava a
Língua de Sinais. No mesmo período, em 1984, as autoridades educacionais autorizaram o
apoio financeiro para pesquisas sobre a utilização do alemão sinalizado. Em 1987, foi
publicado o primeiro volume de um Dicionário de Alemão Sinalizado. E no Rio de Janeiro,
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foi fundada a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS), em
16/05/1987, sob a direção de surdos.
Neste momento, os próprios surdos tomaram a frente dos movimentos para o seu
reconhecimento social e legal. Eles começaram a reivindicar a presença de intérpretes de
língua de sinais em diferentes espaços, incluindo espaços de negociação com os ouvintes, a
fim de terem suas reivindicações atendidas e seus direitos assegurados, e definirem aspectos
relacionados à suas próprias vidas (QUADROS, 2006).
As pesquisas sistematizadas sobre a Libras iniciam em 1981. Na 33ª Reunião Anual da
SBPC, em Salvador (BA), pela primeira vez, a linguista Brito, falou sobre Bilinguismo para
surdos, que foi aprovada por lei pelo Parlamento Sueco, dizendo que os surdos deviam ser
bilíngues. No Brasil, apenas no ano de 1986, o centro SUVAG (PE) fez sua opção pelo
Bilinguismo, tornando-se o primeiro lugar no Brasil em que efetivamente esta orientação
passou a ser praticada. Portanto a história da Língua de sinais na América Latina ganhou
proporções nacionais e internacionais. No ano anterior, de 1985, ocorreu durante a
Conferência Latino-Americana de Surdos, em Buenos Aires, a criação do GELES, Grupo de
Estudos sobre Linguagem, Educação e Surdez.
A Libras foi reconhecida oficialmente pelo Governo do Estado de Minas Gerais
conforme Lei nº 10397 de 10/01/91. Dois anos após essa publicação, Brito publica o livro
Integração Social e Educação de Surdos. Mesmo ano Realizado, no Rio de Janeiro, o II
Congresso Latino-Americano de Bilinguismo e em São Paulo, o Simpósio Internacional de
Língua de Sinais e Educação do Surdo. A sigla LIBRAS, criada para designar a Língua de
Sinais Brasileira foi reconhecida pela comunidade acadêmica e oficializada, através da Lei
Federal nº. 10.436 de 24 de abril de 2002.
Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, situado no Rio de Janeiro - RJ,
inaugurou a primeira Universidade Bilíngue para Surdos.
Mesmo do início do século XXI, com tantos avanços, lutas e propagação no Brasil a
maioria das pessoas acreditam que a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é o português nas
mãos, na qual os sinais substituem as palavras. Outras sustentam que é a linguagem como a
das abelhas ou do corpo. Muitas concordam que são somente gestos iguais aos das línguas
orais. Entre os que acreditam que é uma língua, há os que creem que é ela limitada, que são
expressas apenas as informações concretas e que a Libras não é capaz de transmitir ideias
abstratas (QUADROS E KARNOPP, 2004).
A língua brasileira de sinais (Libras) é a língua gestual. Usada pela maioria dos surdos
dos centros urbanos brasileiros e reconhecida pela Lei. É derivada tanto da língua de sinais
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autóctone, quanto da língua gestual francesa. Isto a faz semelhante a outras línguas de sinais
da Europa e da América. A Libras não é a simples gestualização da língua portuguesa, e sim
uma língua à parte. Assim comprova o fato de que em Portugal usa-se uma língua de sinais
diferente, a língua gestual portuguesa.
Como diversas línguas humanas existentes, ela é composta por níveis linguísticos
como: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Da mesma forma que nas línguas orais
auditivas existem palavras, nas línguas de sinais também existem itens lexicais, que recebem
o nome de sinais. A diferença é sua modalidade de articulação, a saber, visual-espacial, ou
cinésico-visual, para outros. Assim sendo, para se comunicar em Libras, não basta apenas
conhecer sinais. É necessário conhecer a sua gramática para combinar as frases. Desta
maneira pode-se estabelecer a comunicação de forma correta, evitando o uso do “Português
sinalizado”.
O conhecimento dessa língua desenvolve na área da educação, tradução e
interpretação, além da inclusão, privilegia a qualificação dos discentes quanto à importância
da comunicação inclusiva, visando o atendimento das necessidades de todos em concordância
com valores éticos, morais e socioculturais. O acúmulo de informações adquiridos em duas
culturas (entre surdos e ouvintes), traz aos sujeitos, instruções culturais, morais, coletivismo,
além de apoio moral e afetivo, agregando-se o maior número de surdos em escolas, podendo
expandir e preservar a língua e a cultura como herança de ambas.
Inicialmente para compreender que Língua é essa, faz-se necessário anuir o conceito
de língua, embora esse capítulo não objetive apresentar uma discussão exaustiva sobre tais
aspectos, tendo em vista que existem pesquisas, faremos algumas referências que aprofundam
com mais solidez tal assunto. Assim sendo, a definição de Libras como língua está respaldada
em estudos e para defini-la é considerável ressaltar o que a caracteriza como língua.
No início deste capítulo de acordo com estudos encontrados durante a pesquisa,
elegemos dois conceitos existentes sobre surdez: o primeiro é do ponto de vista clínico, que
define a pessoa surda como uma pessoa deficiente com dificuldade para ouvir determinados
sons, que podem variar em diferentes níveis de surdez, podendo considerar os surdos com
perda bilateral, parcial ou total aferido por audiograma. A segunda concepção está alicerçada
no ponto de vista sócio antropológico, que defende a tese de que pessoa surda é aquela que
por ter perda auditiva compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais,
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua de sinais. Deste modo, é possível
salientar que a pessoa surda e sua singularidade estão relacionadas com a maneira que ela
compreende e interage com o mundo através da percepção viso-espacial.
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Propondo compreender os processos de desenvolvimento do sujeito surdo,
notadamente no que se refere aos aspectos da aquisição de sua língua, Libras, concebemos a
importância de iniciar esse capítulo apresentando informações que podem contribuir no
entendimento do assunto que pretendemos discorrer. Selecionamos alguns fundamentos
teóricos para apresentar ao longo deste trabalho, além desses, apresentaremos estudos,
pesquisas e textos que podem fundamentar nossa reflexão, entre eles, a teoria de Saussure
(2006) sobre língua e linguagem que poderá corroborar aos nossos estudos. Além do referido
autor, contaremos com as ideias da teoria gerativa que será abordado adiante, pois se acredita
na capacidade de desenvolvimento do cérebro humano, referente à comunicação,
especificamente ao que se refere à linguagem. Entende-se que os surdos têm a capacidade
inata de desenvolver linguagem, além de desenvolver-se segundo os estímulos em seu
ambiente seja cultural ou social.
Para Saussure (2006), Língua e Linguagem são distintas, Linguagem é a
faculdade/capacidade que os homens têm de produzir, desenvolver, compreender a língua e
outros sistemas simbólicos. Para o autor a linguagem é multifacetada e heterogênea, não serve
como objeto de estudo da linguística. Enquanto a Língua, principal sistema simbólico
humano, produto social da faculdade da linguagem, está além do domínio individual, é
produto de uma comunidade, sendo assim convencional, ela existe e se mantém por um
acordo coletivo tácito entre os falantes, a vontade de um indivíduo não pode mudá-la.
Na perspectiva do autor Saussure (2006), a língua é coletiva e social, a fala é língua
posta em uso, a língua é objeto da linguística. A fala é um ato individual de vontade (uma fala
diferente a cada ato de comunicação), fala é língua posta em uso, conquanto que língua é
sistema, essencial, social, homogênea, abstrata e sistemática. A fala na visão de Saussure
2006) é acidental, individual, heterogênea, concreta e assistemática. Portanto língua é um
conjunto organizado de elementos que se define pela característica desses, e no qual cada um
se define pelas diferenças que apresenta em relação a outro, e por sua relação com todo o
conjunto. Língua: essencial, social, homogênea, abstrata e sistemática, versus fala que é:
acidental, individual, heterogênea, concreta e assistemática.
Para Saussure (2006), não existe organização antes da língua, as línguas se
diferenciam na formatação que fazem do pensamento e na fônica/gestual delimitando o que
produz, e essa produção forma a fala. Ela é estudada como um produto de uma série de
transformações ocorridas ao longo do tempo, mudanças linguísticas acontecem naturalmente,
por razões internas à própria língua, alguns casos de mudança se devem ao contato com outras
línguas ou algumas mudanças sociais. Nos estudos da Linguística, a Libras obteve um grande
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reconhecimento e um significativo crescimento. Deste modo, é considerável que a educação
das pessoas surdas esteja pautada em perspectivas sócio-política, onde as questões históricas e
culturais possam ser consideradas e as relações de poder e conhecimento problematizadas,
onde a experiência da surdez seja compreendida sob um prisma visual.
A Língua de sinais pode ser considerada visual-gestual, pois utiliza a visão como
principal sentido de desenvolvimento e percepção das mensagens e movimentos,
principalmente realizados com as mãos transmitindo ou para receber mensagens. A Língua de
sinais brasileira, como todas as línguas sinalizadas, foi criada na comunidade surda e
transmitida de geração em geração, assim como a língua portuguesa, foi constituída alicerçada
das relações estabelecidas por um grupo especifico de pessoas usuárias da mesma, obedece
aos traços culturais de sua comunidade, variações regionais, bem como apresenta todas as
características de uma língua.
Conforme Chomsky e Lasnik (1991) a linguagem é natural, a manifestação fonológica
da Libras é gesto-visual pode ocorrer de inúmeras formas, e a língua é construída socialmente,
de acordo com regras, padrões e culturas. Conforme Saussure (2006) a essência da língua é
arbitrária, no entanto, em uma perspectiva evolutiva percebemos a importância da motivação
e da iconicidade na formação dos sinais/palavras, é possível observar que ao longo da história
da língua grande parte das mudanças pode ser descritas por meio de circunstancias que foram
perdidas com o tempo, e hoje não sabemos suas motivações. A legitimidade legal e social que
ela conquistou ao longo de sua história, e através da linguagem que as representações não se
limitam a ser, de alguma forma, um reflexo do mundo ao seu redor, mas que elas podem ser
algo até certo ponto diferente do mundo: nas representações as os seres humanos completam o
mundo ou acrescentam elementos a ele.
Ao longo de nossas articulações anteriores focamos como de grande importância a
concepção do homem como ser sociocultural, na qualidade de sujeito interativo e que se
constitui nas relações sociais. Então, quando tratamos de conceituar o papel da língua e
consequentemente a relação surdo/Libras, estamos nos referindo a uma relação social
determinada constituída por um grupo social, e que interagem no espaço social com
familiares, amigos ou outros falantes da língua. Esta relação está determinada de maneira
particular pelos valores e culturas instituídos pelo meio sociais.
Contribuindo para que possamos entender um pouco mais esta perspectiva, vejamos o
que Zilda Gesueli (2006), diz em seu artigo intitulado “Linguagem e identidade: a surdez em
questão”. A autora ressalta que o desenvolvimento e o reconhecimento do “Eu” é um processo
semiótico que pressupõe a participação de outras pessoas, visto que a atividade com signos é
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necessariamente interpessoal e as relações sociais se constituem por intermédio do processo
semiótico. A dinâmica dessa construção de significados pode ser fator importante para a
consolidação da identidade, garantindo a dinâmica de significados e sentidos produzidos e
interpretados no jogo interativo do sujeito com o outro.
É que a linguagem não é apenas um meio ou instrumento para aperfeiçoar
comunicação: é uma poderosa ferramenta cognitiva que permitiu a formação e complexidade
das representações e tornou possível a transmissão e intercâmbio dessas representações entre
os membros da espécie. Ser algo diferente do mundo, nas representações dos seres humanos,
completa o mundo ou acrescentam elementos a ele. A Língua de sinais originária das
comunidades surdas do Brasil, reconhecida pela lei 10.436/2002, inclui à sociedade os
indivíduos surdos, garante sua inclusão, integração social e educacional, a partir da
comunicação.
Assim, comunicar-se corresponde à natureza do Homem, mediante a língua, pode
ocorrer o desenvolvimento social, tornando possível práticas, conhecimentos e registros por
meio dela. Todavia, os saberes, as práticas, os conhecimentos e os registros delas distinguem
a modalidade linguística por que perpassam. Dessa forma, a Libras considerada uma língua
brasileira oficial, porém gestual-visual, desempenha o mesmo papel na produção e recepção
dos saberes escolares de uma língua oral-auditiva, como a Língua Portuguesa. Para os surdos
a Libras faz parte do processo de construção da sua identidade cultural, é seu meio de
comunicação, o que lhe garante participação social, é um elemento constituidor da identidade
surda.
Segundo Quadros (2003) a cultura surda tem muitas faces, porém apresenta
características especificas, por ser visual. Segundo a autora, nesse espaço com fronteiras
delimitadas por surdos e ouvintes é que se constitui a cultura surda. Em alguns casos, até
admite-se a existência dessa cultura, mas enquanto cultura subalterna ou minoritária, jamais
como cultura diferente. Neste processo de reconhecimento cultural e identificação de
diferentes formas de comunicação, é possível compreender a cultura surda como uma
identidade cultural de um grupo de pessoas surdas que se definem enquanto grupo diferente
de outros grupos. A cultura é constituída por padrões de organização, e essas organizações
formam as características humanas que podem ser descobertas como reveladoras de si
mesmas, dentro de identidades e correspondências inesperadas ou subjacentes a todas as
demais práticas sociais.
A análise de cultura é, portanto, uma tentativa de descobrir a natureza e a organização
dos relacionamentos (Hall, 2003). Deste modo, Perlin (1998), concorda que a identidade
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surda, que compõe a cultura e os movimentos sociais é o reflexo da relação entre surdos e
ouvintes. Os surdos são surdos em relação à experiência visual e longe da experiência
auditiva, o que os define de forma “diferente”. Na narrativa da cultura surda, existem alguns
acontecimentos importantes, que confirmam as dificuldades de seu reconhecimento enquanto
língua. A título de exemplo os dois congressos realizados em Milão cujo objetivo era definir o
melhor método de aquisição da linguagem pelo surdo, conforme Carvalho (2007).
Realizaram-se nesses congressos discussões deliberativas sobre a educação dos surdos,
todavia, influenciaram diretamente no conhecimento e no reconhecimento da Língua de
sinais. Uma das medidas ocorreu em 1872, dispôs que o desenvolvimento intelectual moral e
linguístico seria mais bem desenvolvido pela língua oral, e por intermédio dela, o homem
seria capaz de comunicar seus pensamentos. Assim sendo, se os surdos fossem devidamente
habilitados e treinados, poderiam fazer leitura de lábios e, por conseguinte, alcançar a fala.
Posteriormente no ano de 1880, o oralismo tornou-se o método oficial de educação dos
surdos. Essa decisão conduzida por um grupo de ouvintes transformou a história desses
agentes, entendendo definitivamente a exclusão da língua gestual da educação dos surdos. O
conhecido Congresso Internacional de Educadores de Surdos realizado em Milão, na Itália
contou coma a participação de Graham Bell, que usa todo o seu prestígio na defesa do
Oralismo. Juan Jacob Valade Gabel, professor do Instituto de Paris, apresenta um método de
educação visando a eliminar os gestos e as línguas de sinais. Na mesma ocasião, foi disposto
ainda segundo Carvalho (2007), que todos os surdos obtivessem providência tomada pelo
governo, a fim de receberem educação por métodos mais oportunos em favor da apropriação
da fala.
Destacamos a diferença entre Língua e Linguagem descrita nas obras de Ferdinand de
Saussure (2006), que estabeleceu entre outros parâmetros entre uma e outra. Conforme o
autor, a Língua não se confunde à Linguagem, pois ela é uma parte essencial determinada da
linguagem. Assim sendo, parte essencial da capacidade de produção social, produzida
coletivamente possibilitando à aptidão natural dos indivíduos de construir um conjunto de
convenções necessárias a estrutura de sua sociedade. O que possibilita os movimentos e
exercícios da prática em grupos, em resumo podemos dizer que a linguagem é endógena e a
língua é exógeno construído, adquirido, convencional. (Saussure, 2004).
A falta de comunicação, como Língua ou Linguagem tem graves consequências para o
desenvolvimento social, emocional, e intelectual do ser humano. O que nos difere de outros
animais primatas é a capacidade de organizar o pensamento e produzir a fala, portanto, o valor
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fundamental comunicação social está na aquisição da linguagem, promovendo o entendimento
entre as pessoas e garantindo o acesso a informação.
Segundo Capovilla (2004), a linguagem permite comunicação ilimitada acerca de
todos os aspectos da realidade, concretos e abstratos, presentes e ausentes. Permite também
reinventar o mundo cultural para além da experiência física direta do aqui e agora,
compartilhando experiências emocionais e intelectuais, e planos e condução de suas vidas e
de sua comunidade auxiliando as pessoas no entendimento umas com as outras.
Assim como em toda cultura, a língua, seja verbal ou não verbal, auxilia na construção
da subjetividade, favorecendo a construção da identidade cultural. Deste modo, o surdo está
sempre em situação de necessidade do seu par linguístico, compondo-se a cultura surda, o
local onde ele constrói sua subjetividade de forma a assegurar sua sobrevivência e ter seu
status dentro das múltiplas culturas.
Quadros (2006, p. 57) salienta: “a identidade surda se constrói dentro de uma cultura
visual, essa diferença precisa ser entendida não como uma construção isolada, mas como
construção multicultural”. Desta forma, a identidade dos surdos pode ser considerada um
conjunto de traços que o distingue dos ouvintes, representada por uma cultura específica,
resultante das interações entre os surdos. No entanto, durante muitos anos, a comunidade
surda esteve marginalizada da sociedade, sem qualquer participação educacional, linguística,
cultural e social.
Segundo Capovilla (2004), a linguagem permite comunicação ilimitada acerca de
todos os aspectos da realidade, concretos e abstratos, presentes e ausentes. Permite também
reinventar o mundo cultural para além da experiência física direta do aqui e agora,
compartilhando experiências emocionais e intelectuais, e planos e condução de suas vidas e
de sua comunidade auxiliando as pessoas no entendimento umas com as outras.
Segundo Lacerda (2006), o problema central de acordo com os estudos é o acesso à
comunicação, já que são necessárias intervenções diversas (boa amplificação sonora, tradução
simultânea, apoio de intérprete, entre outros), que nem sempre tornam acessíveis os conteúdos
tratados em classe. A dificuldade maior está em oportunizar uma cultura de colaboração entre
alunos surdos/ouvintes e professores/especialistas que participem da atividade escolar, que
constituam uma equipe com tempo reservado para organização de atividades, trabalhando
conjuntamente numa ação efetiva de proposição de atividades que atendam às necessidades de
todos os alunos promovendo um capital cultural. Outro ponto abordado é a necessidade de
participação de membros da comunidade surda na escola, favorecendo o desenvolvimento de
aspectos da identidade surda dessas crianças.
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Os autores, Padden e Humphires (2000, p. n5) estabeleceram uma diferença entre
cultura e comunidade: “[...] uma cultura é um conjunto de comportamentos apreendidos de
um grupo de pessoas que possuem sua própria língua, valores, regras de comportamento e
tradições; uma comunidade é um sistema social geral, no qual um grupo de pessoas vive
junto, compartilham metas comuns e partilham certas responsabilidades umas com as outras.”
Entende-se que a comunidade surda de fato não é só de sujeitos surdos, há também sujeitos
ouvintes – membros de família, intérpretes, professores, amigos e outros – que participam em
compartilham os mesmos interesses em comuns em uma determinada localização.
Historicamente, a presença da Língua de sinais foi proibida no método de educação
dos surdos que a utilizavam, durante o período de 1880 até 1970. Assim sendo, durante sua
inibição, o método oral foi intensificado como o único a ser utilizado no espaço educacional.
Porém, ainda que às escondidas, nos dormitórios, nos banheiros e onde houvesse encontros
com os seus pares, sem a presença dos professores, ou com o auxílio de alguns que aderiram à
língua como forma de comunicação, o método propiciou a inclusão e a visibilidade aos surdos
em nosso país, e tomou tamanha proporção.
Willian Stokoe, na década de 1960 nos EUA (Estados Unidos da América), publicou o
primeiro estudo linguístico sobre a ASL (American sign language), demonstrando que é uma
língua com todas as características equivalentes às das línguas que se utilizam da modalidade
oral. Ao passo dos avanços linguísticos e disputas linguísticas no mesmo período a professora
secundária Dorothy Shifflet, mãe da menina surda, descontente com os métodos oralistas,
começou a utilizar um método combinado de linguagem sinalizada, fala, leitura labial e treino
auditivo, numa escola na Califórnia, denominando seu trabalho de Total Approach –
Abordagem Total.
Pesquisas sobre Libras estão sendo desenvolvidas, mostrando que esta língua é
comparável em complexidade e expressividade a quaisquer línguas orais. Por conseguinte, as
autoras sustentam que esta língua não é uma como a Língua portuguesa, ao contrário, tem
suas próprias estruturas gramaticais, que deve ser aprendida do mesmo modo que outras
línguas.
A Língua de sinais difere das línguas orais por utilizar outro canal comunicativo, isto
é, a visão em vez da audição. Ela é capaz de expressar ideias sutis, complexas e abstratas. Os
seus usuários podem discutir filosofia, literatura ou política, além de esportes, trabalho, moda,
etc. Bem como, pode expressar poesia e humor. Como outras línguas, a LIBRAS aumenta o
vocabulário com novos sinais introduzidos pela comunidade surda em resposta à mudança
cultural e tecnológica. (QUADROS E KARNOPP, 2004). Assim como as pessoas ouvintes
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em países diferentes falam diferentes línguas, também as pessoas surdas por toda parte do
mundo usam línguas de sinais diferentes.
1.2.

Libras e Inclusão Social
No Brasil, as primeiras informações sobre a atenção às pessoas com deficiência

remontam à época do Império e por intermédio da Libras, a língua que deu visibilidade aos
surdos. Durante o período da colônia portuguesa, o imperador Pedro II, convidou o professor
Hernest Huet, que era surdo e partidário do Abbé de L’Epée, para fundar o instituto dos
Surdos-Mudos2, funcionando em regime de internato, recebia alunos de todas as regiões do
Brasil, os quais, ao voltarem para suas cidades, nas férias, difundiam essa língua por todo
país.
Huet utilizava-se de sinais na educação de surdos na França, desta forma, aceitou a
proposta do então imperador, solicitando-lhe um prédio para fundar, em 26 de setembro de
1857, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos de ambos os sexos, e em 1957 foi instituído com
a atual nomenclatura de Instituto Nacional de Educação de Surdos (ROCHA, 2008).
A primeira escola para surdos de nosso país, com o advento da República, sob a
direção de Jean-Jacques, Valade-Gabel, passou a ofertar educação profissionalizante,
preocupando-se com a garantia da subsistência dos surdos, incentivando para uma futura
atividade econômica. Como o foco de produção era a agricultura neste período, para ValadeGabel, o Instituto de surdos não tinha como objetivo formar homens de letras, mas a
responsabilidade de ensiná-los uma linguagem escrita ou vocal artificial3que os habilitassem a
manter relações sociais, tirando-os do isolamento provocado pela surdez. (ROCHA, 2008).
A iconografia dos sinais de origem francesa revelou o meio de comunicação
predilecta dos surdos-mudos, e deu origem à Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS a criação
dos símbolos4, que foi apresentada em 1873, pelo aluno surdo Flausino José da Gama. Dois
anos mais tarde em 1875 foi reconhecida e utilizada pelos surdos como língua de conforto
(ROCHA, 2008). O L’Epée é considerado por muitos o “pai” dos surdos, porque graças ao
seu trabalho e principalmente aos registros deste, realizado na França, a Língua de Sinais
tornou-se conhecida em diversos países, ganhando uma estrutura gramatical específica em
cada país que a adotava.
Durante muitos anos a educação dos surdos esteve atrelada excepcionalmente ao
Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, que acolheu surdos do Brasil inteiro, que
2
3
4

Essa nomenclatura foi utilizada até a década de 1950.
O que conhecemos hoje como linguagem articulada orofacial
Hoje conhecido como sinais.
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levaram para seus Estados a língua de sinais usada durante o ano letivo. Ao retornar às suas
cidades de origem, os mesmos a compartilhavam com aqueles que não tinham acesso à
educação ofertada pelo sistema educacional existente naquele período.
Nos últimos anos, a Libras tem adquirido outra estrutura linguística, distanciando do
seu início no Brasil, assim como toda língua, sofre alterações com o tempo. O método
combinado que utilizava tanto sinais como o treinamento em língua oral foi substituído em
muitas escolas pelo método oral puro. Muitas pessoas acreditavam que a única forma possível
para que as crianças surdas se integrassem ao mundo dos ouvintes seria falar e ler os lábios. E
assim muitas escolas passaram a insistir com os alunos surdos para que entendessem a língua
oral e aprendessem a falar.
Faz-se necessário ressaltar que a surdez não é homogênea, ou seja, o grupo de surdos
não é uniforme. Assim, temos os surdos oralizados que não consideram necessária a
oficialização da língua de sinais e, em contrapartida, os surdos filhos de pais surdos, usuários
da língua brasileira de sinais (LIBRAS), e que não se consideram deficientes auditivos.
Enfim, podemos considerar a possibilidade de múltiplas identidades surdas, ou seja, elas são
heterogêneas e apresentam diferentes facetas.
Este resgate político da história da educação de surdos no Brasil traz marcos de
momentos em que os surdos viviam à margem da sociedade, sem seus direitos garantidos, por
não se comunicarem oralmente (MOURA, 2000). No entanto, as iniciativas ainda se mostram
bastantes tímidas diante das demandas que se impõem ao país. Algumas pesquisas começam a
despontar no Brasil, apresentando resultados sobre as funções dos Intérpretes de Libras no
espaço escolar e o que tem sido reportado é que, apesar do intérprete romper uma barreira
comunicativa na rede regular de ensino.
Deste modo, destacamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que
uniu os povos do mundo todo, no reconhecimento de que: “todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir
uns para com os outros em espírito de fraternidade” (BRASIL, 2009 Art. 1°).
A partir de então, o Brasil vem trabalhando em prol da inclusão, foram surgindo vários
acordos internacionais e a legislação foi apropriando-se das novas diretrizes e assegurando a
educação como um direito de todos. No entanto, para que esta participação seja efetiva é
preciso difundir a língua, a cultura e a concepção de mundo dos surdos. No advento da
inclusão social dos surdos como um fenômeno que demanda a necessidade de um
intermediador, surgem os Tradutores e Intérpretes de Libras-Português. Faremos nos
parágrafos seguintes algumas citações a respeito da relação do Surdo e o Intérprete,
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descreveremos como essa relação poderia estabelecer inclusão pensando no avanço social e
nas contribuições da Teoria das Representações Sociais para tal entendimento.
Conforme Perlin & Miranda (2003) ser surdo não se trata de uma deficiência, não
podemos partir das aparentes limitações, mas das possibilidades que esta especificidade
apresenta com base em sua experiência visual. Para as autoras, a experiência visual significa a
utilização da visão, como meio de comunicação, assim sendo, a partir desta experiência visual
surgem hábitos comuns a um grupo de pessoas, que as autoras consideram como cultura
surda, fortemente representada pela língua de sinais, pelas diferentes formas de expressar sua
linguagem, seu modo de ser e agir, conhecer o mundo. Sem o recurso do sentido auditivo, de
representar sua arte, sua história, lutas e vitórias em uma sociedade multicultural, a cultura
surda, segundo as autoras mencionadas no início do parágrafo, comporta a língua de sinais, a
necessidade do intérprete, de tecnologias e de adaptações a sua necessidade.
O conceito de ser surdo ou deaffhood como mencionam Perlin & Miranda (2017), está
ligado a condições culturais, arraigados à língua de sinais, que permite que a comunicação, a
linguagem e a cultura sejam transcorridas para o desenvolvimento do ser, e a aceitação
pessoal. Entretanto, elas afirmam que na prática o processo pelo qual indivíduos surdos
aceitam a sua identidade por meio da experiência positiva de ser, constrói-a sem desprezar o
fato de que vivem em uma sociedade plural e hegemonicamente auditiva. Neste aspecto, da
comunicação, é importante a interação com pessoas ouvintes, que sabem língua de sinais, pois
o acumulo de informações sobre a vida, o letramento pode ocorrer a partir dessa troca de
informações, intercâmbio cultural, moral. A internalização de significados, conceitos, valores
e conhecimentos se dão em língua de sinais, pois ela permite o suporte cognitivo que a
aprendizagem precisa na interpretação de outros sistemas de signos. Acreditamos que o
contato com a Libras e com seus usuários possibilite e contribua para que a pessoa surda
adquira sua vida social, ampliando seu horizonte, contribuindo para a busca de novas
informações e questionamentos, o que nos faz crescer, garantindo uma vida de empenho. A
vida de uma pessoa surda pode ser apresentada e representada como uma integração de todas
as perspectivas, inclusive física, ética, social e emocional.
A língua tem uma função de poder em nossas vidas, a Libras é a língua da comunidade
surda brasileira, obedece a padrões de uso e tem regras gramaticais, possibilitando assim, o
desenvolvimento linguístico e social da pessoa surda, favorecendo o seu acesso aos
conhecimentos existentes na sociedade. Por meio da comunicação gesto-visual, utilizando-se
da visão, da presença física, com o olhar e o posicionamento do corpo no espaço é possível
comunicar-se enfatizando seu discurso por meio das expressões do corpo e do rosto.
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Os sinais são formados a partir de parâmetros, como a combinação do movimento das
mãos com um determinado formato em um de terminado lugar, podendo este lugar, ser uma
parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo. As comunidades surdas estão espalhadas
pelo país, e como o Brasil é muito grande e diversificado, as pessoas possuem diferenças
regionais em relação a hábitos alimentares, vestuários e situação socioeconômica, entre
outras. Estes fatores geraram também algumas variações linguísticas regionais.
As escolas de surdos, sejam bilíngues (língua portuguesa e língua de sinais) ou não,
propiciam o encontro do surdo com outro surdo, favorecendo que as crianças, jovens e adultos
possam adquirir e usar a Libras. Em muitas escolas de surdos há vários professores que já
sabem ou estão aprendendo com “professores surdos” a língua de sinais, além de oferecer
cursos também para os pais destas crianças.
A cultura surda é a maneira como o sujeito surdo entende o mundo e como pode
modificá-lo, visando torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções
visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” das
comunidades surdas. Entender o aceitar a comunidade surda é um pouco complexo, pois pode
partir do princípio que há outra forma de viver diferente da que acreditamos, novos hábitos,
comportamentos, expressões e outra língua. Conforme Lopes (2011) o conceito de cultura
está ligado à agricultura, a produção de algo orientada e regulada por práticas sociais, essa
palavra, cultura, também pode estar relacionada, segundo o autor a atividades, ao cuidado que
temos em nosso convívio, o que segundo ele, podíamos chamar de natureza. Assim sendo,
cultura pode ser entendida como ação, possibilidade de intervenção sobre um determinado
grupo ou espaço.
Para Quadros (2004), o conceito de cultura está ligado à identidade daquele grupo de
pessoas, surdas ou usuárias da língua de sinais. Não é necessariamente nascer surdo ou fazer
parte da família de alguém nessa situação, para pertencer à cultura surda, basta conhecer a
língua de sinais e participar da comunidade surda. Contudo, Kelman e Brito (2018)
concordam e acrescentam que a cultura surda, está diretamente ligada a um sistema simbólico
alicerçado a Libras, se relacionando com as mudanças, não de forma concreta, de conteúdo,
mas com o funcionamento da mente humana.
A cultura surda, conforme Perlin (2010) constitui-se nas diferenças e nas atividades
criadas dentro da comunidade. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os
costumes e os hábitos de povo surdo. Descreve a pesquisadora surda.
Conforme SÁ (2004), a história de surdos é geralmente narrada por ouvintes,
assemelhando-se com a descoberta do Brasil, os surdos foram descobertos por ouvintes,
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isolados da sociedade, como os índios e os negros. Posteriormente foram educados para serem
inseridos na sociedade e no final, alguns conseguem ser como os ouvintes, quando saem do
isolamento formam-se grupos, fortalecem-se, mas houve tentativas de dispersá-los para que
não caíssem em guetos. E em outra tentativa de sua emancipação, unem-se com ouvintes, e
conseguem ter seu espaço legitimado e garantido, pois lhes foi dado voz.
Os aspectos históricos e políticos da educação de surdos são difíceis de ser analisados
e compreendidos. Ela evolui continuamente apesar de vários impactos marcantes, no entanto,
é possível observar que os momentos históricos caracterizados por mudanças, turbulências e
crises, oportunizaram o surgimento de chances. A língua de sinais foi um marco político e
histórico, tornou-se uma língua oficial e vem ganhado espaço na sociedade por conta dos
movimentos surdos que lutam por seus direitos. Essa luta vem resistindo aos anos, e
caracterizando o grupo de surdos como um grupo com cultura e língua própria, que sofre a
opressão da sociedade majoritária. Falantes da língua portuguesa, que impõe um padrão de
cidadão a partir de seu código linguístico, sem levar em conta as especificidades que estão
além da língua, mas imbricadas com sua relação com o meio (LANE, 1992).
A política de inclusão evidenciada na Declaração de Salamanca foi adotada na maioria
dos países, e contribuiu para a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,
1996).5 Bem como a declaração dos direitos Humanos de 1946 (BRASIL, 2009) e a Carta
Magna da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1999). Fundamentam-se no
reconhecimento da dignidade de todas as pessoas e na universalidade e indivisibilidade desses
direitos, universalidade, porque a condição de pessoa é requisito único para a titularidade de
direitos e indivisibilidade, porque os direitos civis e políticos são conjugados aos direitos
econômicos, sociais e culturais. A Declaração conjuga o valor de liberdade ao valor de
igualdade, já que assume que não há liberdade sem igualdade, nem tampouco igualdade sem
liberdade. Num primeiro momento, a atenção aos Direitos Humanos foi marcada pela tônica
da proteção geral e abstrata, com base na igualdade formal, mais recentemente, passou-se a
explicitar a pessoa como sujeito de direito, respeitado em suas peculiaridades e
particularidades.
Cury (1999) ressalta que promover a inclusão, não significa, apenas, permitir que o
aluno especial adentre em uma escola regular, mas, principalmente, garantir que lhe sejam

5

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996 (Brasil, 1996), foi promulgada pelo então
presidente, Vossa Excelência Fernando Henrique Cardoso, em 20 de Dezembro de 1996, a fim de estabelecer as
diretrizes e bases da educação nacional.
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dadas condições de aprendizagem, desenvolvimento social, cognitivo e afetivo, por ele ser
sujeito de direitos e cidadão.
A consciência do direito de constituir uma identidade própria e do reconhecimento da
identidade do outro se traduz no direito à igualdade e no respeito às diferenças, assegurando
oportunidades diferenciadas (equidade), tantas quantas forem necessárias, com vistas à busca
da igualdade (MEC/SEESP, 2001). E a Constituição Federal do Brasil assume o princípio da
igualdade como pilar fundamental de uma sociedade democrática e justa, quando reza no
caput do seu Art. 5°, assegurando que todos são iguais perante a Lei, sem distinção de
qualquer natureza (BRASIL, 1988).
O intenso movimento mundial de defesa dos direitos das minorias, que caracterizou a
década de 1960, associado a críticas contundentes ao Paradigma da Institucionalização de
pessoas com doença mental e de pessoas com deficiência, determinou novos rumos às
relações das sociedades com esses segmentos populacionais. Começaram a ser implantados os
serviços de Reabilitação Profissional, especialmente, embora não exclusivamente, voltados
para pessoas com deficiência, visando prepará-las para a integração, ou a reintegração na vida
da comunidade.
Da década de 1980 em diante, o mundo volta a experimentar novas transformações.
Avanços na Medicina, o desenvolvimento de novos conhecimentos na área da Educação e
principalmente a criação da via eletrônica como meio de comunicação em tempo real, com
qualquer parte do mundo, vieram determinar novas transformações sociais. Por um lado,
maior sofisticação técnica científica permitia a manutenção da vida e o maior
desenvolvimento de pessoas que, em épocas anteriores, não podiam sobreviver. Por outro
lado, a quebra da barreira geográfica, na comunicação e no intercâmbio de ideias e de
transações, plantava as sementes da “aldeia global”, que rapidamente foram germinando e
definindo novos rumos nas relações entre países e sociedades diferentes.
Nesse contexto, foi possível evidenciar a diversidade como característica constituinte
das diferentes sociedades e da população, em uma mesma sociedade. Na década de 1990,
ainda à luz da defesa dos direitos humanos, pode-se constatar que a diversidade enriquece e
humaniza a sociedade, quando reconhecida, respeitada e atendida em suas peculiaridades.
No ano de 1994, os representantes de mais de oitenta países das Nações Unidas,
reuniram-se na Espanha, e assinou a Declaração de Salamanca, um dos mais importantes
documentos de compromisso e de garantia dos direitos educacionais com regras padronizadas
sobre a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência. Esse documento declara
as escolas regulares inclusivas como o meio mais eficaz de combater a discriminação e ordena
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que as escolas acolham todas as crianças, independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais ou linguísticas. O qual demanda que os Estados assegurem
que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema educacional.
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais,
assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.
(MEC/SEESP, BRASIL, 2001).
A política de inclusão evidenciada na Declaração de Salamanca foi adotada na maioria
dos países, e contribuiu para a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,
1996).6 Bem como a declaração dos direitos Humanos de 1946 (BRASIL, 2009) e a Carta
Magna da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1999).
Neste sentido, duas leis foram fundamentais para a inclusão das pessoas surdas e para
o reconhecimento da língua em âmbito nacional implementada no século XXI: a Lei nº
10.436/2002 (BRASIL, 2002), que reconhece a Libras como meio de comunicação e
expressão das comunidades surdas brasileiras; e o Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005),
que regulamenta a lei supracitada determinando a formação profissional de intérpretes de
Libras em favor do atendimento de pessoas surdas, propiciando a inclusão social dos surdos
em espaços públicos.
A visibilidade social dos surdos, as políticas de inclusão, assim como os movimentos
sociais, fazem parte da manifestação cultural e identitária. Mediante ao exposto, ressaltamos a
importância da Teoria das Representações Sociais e suas contribuições para este trabalho,
pensando na representação das práticas do profissional Tradutor e Intérprete de LibrasPortuguês sob sua óptica, e nas problemáticas de suas relações com o meio, e em suas
funções.
Fica cada vez mais evidente, que a manutenção de segmentos populacionais
minoritários em estado de segregação social, ainda que em processo de atenção educacional
ou terapêutica, não condizia com o respeito aos seus direitos de acesso e participação regular
no espaço comum da vida em sociedade. Bem como impedia a sociedade de aprender a
administrar a convivência respeitosa e enriquecedora, com a diversidade de peculiaridades
que a constituem.

6

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996 (Brasil, 1996), foi promulgada pelo então
presidente, Vossa Excelência Fernando Henrique Cardoso, em 20 de Dezembro de 1996, a fim de estabelecer as
diretrizes e bases da educação nacional.
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Na busca da garantia dos direitos dos surdos, e na luta pelo reconhecimento dos
diferentes aspectos culturais e sociais da comunidade surda, a legislação foi uma aliada na
repercussão e legitimidade destes direitos. A comunidade surda tem se organizado no sentido
de garantir legalmente estes direitos como espaço de construção e solidificação de sua
identidade. Vários foram os decretos e leis importantes que, e m determinadas épocas
históricas, regulamentaram esses direitos. Fazendo alusão ao Decreto 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, que regulamentou a Lei 10.436/02, que definiu formas institucionais para
o uso e a difusão da Língua Brasileira de Sinais (L1) e da Língua Portuguesa (L2), visando o
acesso das pessoas surdas à educação, bem como reconhece como meio legal de comunicação
e expressão a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
A Lei 10.436/02, no seu Art. 1º, Parágrafo único, define a Língua Brasileira de Sinais
– LIBRAS, como a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de
natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
O Decreto n º 5.626, de 22/12/05, trata da inclusão da Libras como disciplina
curricular nos cursos de formação de professores e nos cursos de Fonoaudiologia, da
formação do professor de Libras e do instrutor de Libras, da formação do tradutor e intérprete
de Libras-Português, da garantia do direito à educação e saúde das pessoas surdas o u com
deficiência auditiva e do papel do poder público e das empresas no apoio ao uso e difusão da
Libras.
Através de pesquisas documentais, foi possível observar a importante contribuição das
Leis 13.005/2014 (Nomeada como Plano Nacional de Educação) e a Lei 13.146/2015
(considerada o Estatuto da pessoa com Deficiência), pois é por meio delas que alguns dos
direitos adquiridos das pessoas surdas são estabelecidos. Como consta na Lei, às pessoas com
deficiência são prestadas adoção de medidas que favoreçam e apoiem o desenvolvimento dos
aspectos sociais, incluindo aspectos linguísticos e culturais, levando em conta as habilidade e
capacidades, além do interesse de cada um. Em outro parágrafo cita a importância da
formação de professores, tradutores intérpretes, e outros profissionais que possam contribuir
para uma educação de qualidade ao cidadão portador de deficiência.
Alguns autores que estudam a comunidade surda não vêm o sujeito surdo como um
deficiente, mas um agente cultural, como se ser surdo fosse uma condição para fazer parte de
uma determinada cultura. Há estudos e autores da área medica que não concordam com essa
teoria, portanto, não irei dedicar esse estudo a essa temática, pois demandaria outro estudo, e
não é esse nosso foco de pesquisa (STROBEL, 2008).
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Para a certificação dos docentes, tradutores e intérpretes da Libras-Português, e
cumprimento da Lei 10.436/2002, o Ministério da Educação – MEC instituiu o Prolibras,
Programa de Certificação Nacional, que tem por objetivo realizar, por 10 anos, os exames
anuais para a certificação de proficiência em Libras, bem como a certificação de proficiência
em tradução e interpretação da Libras.
1.3.

Tradutor/Intérprete de Libras-Português: Uma Nova Profissão?
A pesquisa e estudo desse tema versam sobre a representação social de

Tradutores/Intérpretes de Libras-Português, elaboradas pelos mesmos, na percepção que o
sujeito tem essa formação e profissão, buscando conhecer a representação social destes
agentes, conhecer sua profissão, suas práticas sociais e aspectos identitários.
Observa-se assim, que o Tradutor/ Intérprete, objeto dessa pesquisa, ocupa um espaço
social necessário às pessoas surdas. O intérprete de Libras não é apenas um conhecedor da
língua, em algumas situações ele tem uma ligação que vai além da língua e com isso consegue
compreender melhor alguns contextos. (QUADROS, 2007)
A profissão do Tradutor Intérprete de Libras foi reconhecida recentemente pela lei
12.319/2010, reconhecendo a prática, como legitima e obrigatória no atendimento das pessoas
surdas. Os artigos 1 (um) e 2 (dois), da mesma lei diz que:
Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS.
O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2 (duas)
línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e
interpretação da Libras e da Língua Portuguesa. (BRASIL, 2010)

Conforme mencionado anteriormente os surdos foram marginalizados durante muito
tempo, vivendo em uma sociedade majoritariamente falante da Língua portuguesa, excluído
de qualquer canal de comunicação. Os sujeitos surdos conviviam com essa situação: a
descriminação e segregação de grande parte da sociedade ouvinte. O que para a educação de
surdos em nosso país, ocasionou um grande prejuízo identitário e psicossocial das pessoas
com surdez. Além de interferir de forma negativa ao processo de ensino-aprendizagem, na
escolarização, na convivência social dentre inúmeros outros aspectos da vida humana. Deste
modo, destacamos a importância desta pesquisa, pois ela poderá nos auxiliar na compreensão
e no conhecimento das práticas do sujeito em questão, também pode nos ajudar na
identificação de uma nova Representação Social, a fim de identificar a construção de uma
identidade profissional. Além de propor uma reflexão referente aos desafios e perspectivas
sobre o campo de atuação, já que a formação de alguns tradutores/Intérpretes de Libras-
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Português ocorreu empiricamente e por diferentes motivações e hoje esbarram no fenômeno
da inclusão, fazendo com que diferentes pessoas pertençam a um grupo social.
Segundo Santos (2006) desde que iniciaram as pesquisas sobre a formação do
Tradutor/Intérprete de Libras, e a constituição das práticas de Interpretar, as mesmas apontam
para uma frente marcada pelo assistencialismo, pela caridade, e uma carência na formação
formal desses sujeitos. Os Tradutores/Intérpretes passaram, e continuam passando por alguns
processos de legitimidade, porém apresentam marcas culturais, que tem impedido seu avanço
profissional, pois seu trabalho tem sido associado ao assistencialismo.
Segundo Rosso (2010), a formação do intérprete necessita de estudos e pesquisas para
destacar-se e garantir aos sujeitos interessados uma formação adequada e de qualidade. Até o
presente momento, temos diversas modalidades de cursos oferecidos, porém em sua maioria
são pequenos cursos, oficinas de Língua de sinais, cursos de extensão e cursos superiores de
Libras, que não formam intérpretes de Libras, e não dão conta de toda a demanda de nosso
país. Conforme o autor, a promoção desses cursos é realizada de acordo com as necessidades
e as ações locais, podendo em alguns casos não ter reconhecimento institucional.
A função do profissional é interpretar de uma dada língua de sinais para outro idioma,
ou deste outro idioma para uma determina língua de sinais. O intérprete de Libras é o agente
que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é qualificado para desempenhar
essa função. Ele deve ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de
tradução e interpretação, além de possuir formação específica na área de sua atuação (por
exemplo, a área da educação).
No Brasil, o intérprete deve dominar a Língua Brasileira de Sinais e a Língua
Portuguesa. Ele também pode dominar outras línguas, como o inglês, o espanhol, a língua de
sinais americana e fazer a interpretação para a língua brasileira de sinais ou vice-versa (por
exemplo, conferências internacionais).
O Intérprete de Libras tem a função de ser o canal comunicativo entre o aluno surdo, o
professor, colegas e equipe escolar. Seu papel em sala de aula é servir como tradutor entre
pessoas que compartilham línguas e culturas diferentes. Essa atividade exige estratégias
mentais na arte de transferir o conteúdo das explicações, questionamentos e dúvidas,
viabilizando a participação do aluno em todos os contextos da aula e fora dela, nos espaços
escolares.
No bojo do grupo de praticantes de tradução e interpretação de Libras-português, há
pessoas ouvintes que nasceram com pais surdos, há pessoas religiosas envolvidas, com a
missão de pregar o evangelho e aprendem a língua de sinais, há pessoas curiosas que veem a
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língua como uma nova ferramenta de comunicação, e há educadores preocupados com a
educação. Esses voltam seu olhar para a língua de sinais como mais uma ferramenta de
trabalho, ou seja, um grupo de pessoas distintas com objetivos diferentes vai agrupando-se e
identificando-se em sua prática, formando então um novo grupo social. Assim, nos propomos
a investigar qual o lugar social desses agentes, intitulados Tradutores/Intérpretes. Para isso,
recorremos aos estudos da Psicologia Social, que investiga a manifestação do pensamento
científico no sistema cognitivo dos sujeitos.
Esse grupo social vem ganhando visibilidade, e com as questões políticas e a
influência da mídia, novos espaços vão surgindo e novas demandas vão sendo evidenciadas.
Surgem alguns questionamentos: onde é possível tornar-se um intérprete e qual a
formação necessária para atuação, qual critério é avaliado para sua seleção. Assim sendo é
possível observar que os grupos que outrora eram espontâneos, agora passam a ser conjuntos
de praticantes que reivindicam sua identidade. Identificam-se pela sua formação, pela
aquisição da língua, pela proficiência, pelo meio em que fez contato com a comunidade surda,
off road, ou pela presença na comunidade surda. Quais dessas características identitárias
podem identificar ou classificar alguém como Tradutor/Intérprete de Libras-Português. Então
temos como objetivo principal saber se existe um grupo com práticas consensuais, pois se
existem pode haver uma tendência à consolidação dessa identidade, mas enquanto as práticas
ainda forem difusas fica difícil.
Sobre esse aspecto, Braga e Campos (2016), destacam que é por intermédio da
vivência e pelo padrão das práticas sócias, que a identidade se define, pois ela é representada
pela retificação da atividade do grupo. Essa relação nos parece clara quando um grupo de
pessoas unidas pela língua brasileira de sinais, e por outros sistemas periféricos unem-se e são
identificados como intérpretes, mesmo exercendo funções que vão além das práticas do
profissional tradutor intérprete de línguas orais.
A Representação social pode contribuir para analisar a relação entre o sujeito e o
objeto, a partir da observação da estrutura cognitiva, essa estrutura, sempre esteve ligada ao
funcionamento da emoção e das interações sociais, ou práticas sociais. Logo é possível
observar que a dimensão social está cristalizada na dimensão do seu conteúdo e nos estudos e
nos fatores sociais, também conhecidos como determinantes sociais, que aparecem de acordo
com cada situação de diferentes formas, contribuindo para o entendimento dos fenômenos
sociais.
Ao longo do estudo pretendemos encontrar sinais que diferenciam a prática do tradutor
intérprete de Libras, de outras práticas de tradução e interpretação oral e compreender melhor
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sobre essa profissão. É reduzido o número de estudos acadêmico-científicos disponíveis sobre
o assunto (PERLIN, 2017; LACERDA 2009; SANTOS, 2010; TESKE, 2003). A respeito da
formação desse grupo de Tradutores/Intérpretes de Língua brasileira de sinais, estamos
cientes que são reconhecidos desta forma por serem mediadores, porém nossa dúvida gira em
torno de como essa representação e identidade, caso haja se define. Essa informação nos é
veiculada pela mídia e pelas relações diretas e indiretas que temos com os sujeitos.
Abordaremos sobre sua formação profissional em nosso país, mas especificamente no
Estado do Rio de Janeiro, apresentando uma visão transitória do percurso histórico
constituinte desta atividade de Tradutor/Intérprete de Língua de sinais Brasileira, a fim de
compreender se há uma identidade consolidada a sua formação profissional. Almejamos
entender quais as perspectivas desta profissão, sob o olhar do próprio sujeito, e quais práticas
podem ser consideradas comuns ou onde estariam ancoradas.
Descrevendo de forma específica, realizaremos um levantamento das ações de práticas
comuns entre os agentes, buscando identificar a emergência e a globalização que geram essas
ações profissionais exigidas por atualmente em virtude das Leis como a de inclusão
13.146/2015. Projetamos realizar o estudo de Representações Sociais da profissão eminente
mediante a participação dos próprios sujeitos, detectando os aspectos identitários, com o
propósito de discutir o impacto das “novas” condutas que os legitimam na qualidade de
profissionais da inclusão.
O Tema sobre a formação e a profissionalização do Tradutor e Intérprete de LibrasPortuguês, vem sendo discutido paulatinamente na área de políticas de inclusão, conforme
Santos (2006) e Costa (2017). Quando abordamos as questões referentes ao campo da surdez,
percebemos que muitos modelos de educação são vislumbrados dentro de perspectivas de
políticas públicas diversas, e na perspectiva linguística. A Educação Especial, a Educação
Inclusiva e a Educação Bilíngue são os modelos educacionais mais recorrentes no campo da
educação de surdos, adotados enquanto política nacional a partir de 2008 (COSTA, 2017).
Entre os anos de 2006 a 2007, há relatos da Implantação em Pernambuco do primeiro
Curso Técnico nível nacional de Tradutor/Intérprete da Língua de Sinais oferecido na Escola
Estadual Almirante Soares Dutra.
O papel dos Tradutores/Intérpretes de Libras-Português vem ganhando notoriedade
desde o decreto 5.626/2005 (BRASIL, 2005), e a demanda de seus serviços são crescentes nos
espaços públicos e de ensino formal, principalmente com o reconhecimento legal da profissão
através da lei 12.319/2010 (BRASIL, 2010; LACERDA, 2010; ALMEIDA, 2010).
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Tais sujeitos fazem parte da política cultural que os estudos sobre a cultura surda vêm
apresentando, conforme Quadros (2004); Perlin (1998, 2006), e Vieira (2007), que elucidam
aspectos importantes sobre a formação dos Tradutores e Intérpretes de Língua de sinais no
Brasil e sobre a constituição identitária desta categoria, ao que diz respeito à cultura surda e
das pessoas que contribuíram sobre a temática da surdez à luz da distinção do papel do
Intérprete ao papel do docente, mesmo que exerçam a mesma função de educadores em
alguns espaços. Portanto, o trabalho do intérprete não pode ser visto apenas como um trabalho
linguístico, também é necessário considerar a esfera cultural e social na qual o discurso está
sendo anunciado, sendo fundamental conhecer o funcionamento e os diversos usos da
linguagem (LACERDA, 2011, p. 21).
Segundo Santos (2006), há quem diga que para ser intérprete, basta saber Libras. A
final, como se consolida essa formação? Para exercê-la é preciso ser especialista, ter formação
de professor, ter fluência linguística, ou o papel de mediador linguístico já o caracteriza como
profissional? Entretanto, segundo os estudos realizados por autores renomados na área de
tradução e interpretação isso não acontece desta forma. O Intérprete de Língua de Sinais é
aquele que domina a língua de sinais e a língua de seu país, porém, precisa ser qualificado
para desempenhar a função adequadamente. No Brasil, o Tradutor/Intérprete de LibrasPortuguês é o profissional que faz a mediação na relação entre os usuários de Língua de sinais
e o ouvinte não usuário da língua de sinais. (QUADROS, 2004).
Conforme alguns registros encontrados em (PEREIRA, 2003; QUADROS, 2004;
LACERDA, 2009) e por outros especialistas nos estudos sobre surdez, na cultura surda é
possível verificar que o Intérprete de Libras tem uma exigência quanto à formação, a
capacitação e a habilitação. Esse processo precisa ser contínuo e viabilizar sua prática em
qualquer ambiente, seja formal ou não, tais como: escolas, palestras, reuniões técnicas,
igrejas, fóruns judiciais, programas de televisão e etc.
Segundo Santos (2006), a formação do intérprete de Libras está em processo, às
capacitações técnicas para esse profissional têm sido ofertadas ao nível de pós-graduação. A
fluência da língua de sinais é obtida através da prática, sem dispor do aparato teórico que lhe
concederia uma graduação específica na interpretação e tradução da Libras.
O que existe de formalizado é o Prolibras que é aplicado para certificar pessoas que já
são fluentes em língua de sinais – concedendo a proficiência na língua. As provas possuem
dois níveis: uma para medir conhecimento para o ensino de Libras, e outra para medir
conhecimento para a interpretação da língua. A Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa (INEP) aplicam essas provas.
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CAPITULO 2 - TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES E O ESTUDO DA SURDEZ E DA
LIBRAS
2.1. A Teoria das Representações Sociais e a Identidade Social
A obra seminal de Moscovici, denominada “La Psychanalyse: son image, son
public”, publicada em 1961 na França, contém a matriz da Teoria das Representações Sociais.
(MOSCOVICI 1961). Por tanto foi à primeira, a privilegiar pesquisas formadas com base no
conhecimento do senso comum, que se constituem como saberes populares compartilhados
pelos grupos sociais, orientando seus comportamentos e suas práticas diante de um fenômeno
ou objeto que lhes interessa. Envolve questões sobre como teorias sobre um determinado
objeto se constituem para um grupo específico, e como elas são veiculadas e compartilhadas.
A Teoria das Representações Sociais traz reflexões e considerações acerca dos
fenômenos sociais e seu papel metodológico na compreensão de comportamentos e práticas
relacionadas ao campo social. Tendo em vista seus estudos estarem relacionados a conceitos
sociológicos e psicológicos, com base teórica em Moscovici (2012), que traz conhecimentos a
questões ligadas a socialização e tem por objetivo explicar o mundo ao nosso redor através
dos fatos que emergem do senso comum.
A teoria citada se tornou uma das principais referências no estudo de comportamento
dos grupos, sua elaboração e estrutura, possibilitando entender e explicar como os indivíduos
e os grupos são constituídos, como se transformam e se comunicam em suas realidades
sociais. Possibilita uma análise de suas representações sociais, além de buscar tornar os
movimentos sociais mais previsíveis e controláveis que nos permite compreender as
dimensões normativas e os processos de transformação dos conhecimentos a partir das
relações em grupo, mediante essa afirmação, podemos considerar, e ratificar a importância de
estudar a representação dos profissionais Tradutores e Intérpretes de Libras sob suas
perspectivas.
Os estudos da TRS têm sido utilizados em pesquisas que analisam o movimento dos
grupos diante um fenômeno social, e podem ser evidenciadas através de diferentes
abordagens. Conforme Campos (2003), um dos principais temas levantados no campo das
Representações Sociais, diz respeito às práticas sociais desenvolvidas por um determinado
grupo. Embora esse tema não seja novo, ainda é um desafio na assimilação de dados de
natureza cognitiva e comportamental. O primeiro trabalho pautado pelo estudo das práticas
comunicativas de Moscovici (1961) teve suas proposições teóricas aplicadas às relações entre
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as práticas sociais e a representação, o que nos permite pensar que a “ação” comporta o vívido
e o cognitivo.
Abric (1998) afirma que as Representações Sociais são um sistema estruturado de
crenças e valores, que possuem quatro funções principais: saber, identitária, orientação e
justificativa. Elas permitem compreender e explicar a realidade, a construção de identidades
nos grupos, orientam as práticas e justificam as tomadas de posição e os comportamentos.
Para tratar especificamente da análise deste estudo, utilizaremos a Abordagem
Estrutural de Jean Claud Abric que permite identificar elementos centrais e periféricos que
auxiliam na composição, que estuda a dinâmica interna dos elementos, que cumprem uma
função social e são partilhados pelos membros do mesmo grupo social, bem como, na
construção da representação social de um grupo, como ocorre sua formação. A partir dos
estudos que faremos em conformidade com essa abordagem teremos condições de entender
algumas questões como: quais os desafios encontrados nesta profissão e quais as perspectivas
na conservação das práticas deste grupo, como esse profissional é visto. Entende-se que tal
questão é complexa, possivelmente, não será possível esgotar sua análise neste trabalho. No
entanto, buscamos trazer referenciais teóricos que possam contribuir para o entendimento de
nossa proposta, bem como auxiliar o leitor a situar-se diante do tema.
Segundo Sá (2015) a TRS analisa fenômenos com uma natureza dupla, a psicológica e
a social, e permite relações entre a psicologia do desenvolvimento e a psicologia social. Neste
aspecto, considera a sociedade como um sistema ativo e pensante, superando o conceito da
sociologia em que os grupos estão sob o controle de uma ideologia dominante. Moscovici
(1976-2012) propõe que a TRS é o conjunto de crenças, valores, ideias, imagens, o modo pelo
qual um conhecimento científico é transformado em senso comum, na tentativa de
interpretação da realidade. Envolve ações coletivas que surgem a partir da necessidade de
confrontar, compreender ou administrar a vida em sociedade.
A identidade é construída em relação ao grupo a que se pertence em oposição a outro,
com o qual se estabelece uma relação, por diferentes papeis sociais que assumimos, porém
não são homogêneos.
É importante estudar a relação entre o conceito de Representação Social e o conceito
de Identidade, buscando compreender o surgimento de uma nova prática profissional, para tal
faremos uma breve relação entre práticas e Representação Social, usando as análises da
abordagem estrutural para entender as práticas profissionais de um determinado grupo.
Para Braga e Campos (2016), a construção da identidade em Representações Sociais
(RS) é o resultado da história pessoal de um indivíduo no contexto histórico-social, com
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caráter dinâmico apontando para a formação de grupos, que Bourdieu (2003) chamou de
classes prováveis. Para o autor, as classes prováveis são construídas a partir das experiências
comprovada por dados, a construção da identidade pode ser definida a partir da experiência e
das relações.
Serge Moscovici (1976) define as Representações Sociais como sistemas de valores,
ideias e práticas como duas funções sendo a primeira de estabelecer ordens capazes de
orientarem aos indivíduos, a fim de organizar seu mundo social, material e domina-lo,
podendo impedir um possível desequilíbrio ou caos social. A segunda função seria permitir a
comunicação entre os membros das comunidades, contribuir para a fluidez desta comunicação
com códigos favoráveis ao intercâmbio social e para a nomeação e classificação de maneiras
perceptível aos distintos aspectos de seu mundo e de sua história individual ou em grupo.
Assim sendo, é possível entender que a Representação social é estrutura particular de
grupos sociais que compartilham suas intersubjetividades, a fim de garantir comunicação e
compreensão sobre um determinado fato, ou fenômeno social de forma comum ao grupo, com
uma linguagem e conhecimentos específicos inerentes ao grupo capaz de formar opiniões e ou
modificar uma pseudo realidade.
Semelhantemente, ocorre com o grupo de pessoas intermediadoras, na comunicação de
pessoas surdas, portanto, consideramos relevante para o estudo que se propõe, identificar a
formação do grupo e como ele se legitima visando a cultura contemporânea. Os autores
salientam que a construção da identidade pode ser definida por meio da influência que a
comunicação exerce sobre a imagem social do sujeito de algum determinado grupo. E, ao
considerar a hipótese do atravessamento de uma língua por outra, tenho em mente a criação
de espaços no ambiente escolar para que ocorra diálogo entre tais identidades e identificações
linguísticas. Acredito que a surdez, por si só, não isola, culturalmente, o indivíduo da
sociedade, criando comunidades à parte.
Deschamps e Moliner (2009) defendem que a construção da identidade está além da
representação de si ou dos outros, os autores destacam que a identidade é sistematicamente
expressa nas representações do mundo social, na interação dos indivíduos com os outros
grupos, pois assim ocorre a identificação. Quando olhamos para o outro vemos algo diferente,
ou parecido com o nosso comportamento, ocasionando o fenômeno da identificação, a partir
dos comportamentos, falas, gestos ou mesmo a ausência deles. Além disso, é necessário fazer
uma avaliação desses processos, como chegamos a essa representação, os mesmos são
denominados pelos os autores como “processos identitários” que nos ajudam a entender quais
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caminhos foram percorridos para alcançar tal representação, ou quais características são
distintas ao grupo.
Pela constituição própria do discurso, evidencia-se uma heterogeneidade no processo
de identificação constituinte das identidades surdas, que é algo da ordem dos processos
inconscientes em andamento e não algo inato, mas sim marcado pela fragmentação (HALL,
2000).
A identidade social não é algo simples, ela pode ser definida como posição de um
sujeito, frente a outro grupo dentro de uma determinada sociedade, definindo assim seus
hábitos e valores. Nós, como sujeitos sociais atribuímos ou questionamos como somos, tendo
em vista o outro como referência, e o contexto no qual estamos inseridos.
A construção da identidade está ancorada no contexto social, nas práticas, nas quais
estamos inseridos. Ela requer o grau de escolha e um nível de consciência das mesmas, está
ligada às estruturas tradicionais de classes e relacionamentos. Hobbes (1999) define o homem
como um ser que não sabe viver em comunidade. Já Claude Dubar (2005) infere que
conforme estudos sobre a formação de identidades profissionais, a construção dessas
identidades como um processo especifico de socialização propicia o reconhecimento dos
indivíduos, contribuindo para o agrupamento das novas práticas e reconhecimento das
profissões.
Rousseau (1983), no mesmo prisma afirma que as estruturas apagam a naturalidade
destituindo a capacidade natural, por ser movimentado por questões teóricas, contudo, não
nega a importância de observarmos o movimento natural da humanidade, a capacidade
artística que temos em nos organizar originando a cultura. Segundo o autor, a formação do
homem ocorre através do intercambio de conhecimentos, isso gera o poder. O saber em
função do poder pode retirar dos desprovidos do conhecimento a oportunidade de desfrutar de
uma formação, extraindo a possibilidade de revolucionar a sua vida e ter acesso às questões
sociais.
Segundo os fundadores da Teoria da Identidade Social, os teóricos Tajfel e Turner
(1979), as pessoas enquadram-se em diferentes tipos de identidade social de acordo com as
características principais, que se dão por cinco bases:
1. As categorias sociais, na qual as pessoas adquirem uma dimensão cognitiva
onde organiza o seu próprio mundo social;
2. Identificação social: a pessoa buscará a inclusão em alguma categoria
específica de seu interesse com foco pessoal como, por exemplo, o aumento da
própria autoestima;

45

3. Comparação social: a pessoa busca uma comparação social do seu grupo e isso
gerará uma dimensão motivacional;
4. Dimensão Cognitiva: está relacionada aos sujeitos que possuem mais
necessidades de trabalhar com um grande volume de informações, ganhando
ou adicionando elementos novos ao grupo ou categoria a que pertence;
5. Dimensão Motivacional: necessidade de se manter inseridos em grupos sociais
para manterem a autoestima elevada e positiva.
A identidade social que vai possibilitar as pessoas se sentirem pertencentes ao mundo
em que se encontram, permitirá que realizem o reconhecimento social. Apesar de ter sua
importância por permitir que a pessoa se sinta pertencente a um grupo, que se identifique com
ele, muitas vezes, essa descoberta pode gerar marcas ou machucar, pois algumas tribos ainda
sofrem preconceitos e são discriminadas socialmente. Uma pessoa pode se sentir pertencente
a determinado grupo devido a sua opção sexual, ou por pertencer à determinada classe social,
por ser de determinada religião ou por ter ideais e condutas compatíveis com determinado
movimento, dentre outros e isso determinará o grupo a que pertence e até mesmo traçando
seus comportamentos futuros, pois muitas vezes se condicionam as expectativas sociais que o
grupo que se identificou em alguns aspectos colocam sobre ela.
O indivíduo terá a sua identidade social a partir do modo com que olha o que está a
sua volta, de acordo com o modo que se identifica com os acontecimentos que estão ao seu
redor e geralmente isso está muito associado ao significado emocional. O sujeito ao se
identificar socialmente com determinado grupo irá deixar transparecer em algumas de suas
atitudes comportamentos competitivos e que os discrimine dos outros grupos existentes. Além
disso, dentro do seu próprio grupo irá ter certo comportamento competitivo para ser
enquadrado como o favorito e ser o melhor aceito.
A identidade pessoal distingue-se da identidade social, mas complementam-se,
formando os grupos pessoais e sociais, desta forma, é importante utilizar desta teoria para
realizar estudos que falem de comportamento social, ou práticas de um determinado grupo.
(DESCHAMPS E MOLINER, 2009).
A identidade pode ser construída de acordo com o movimento do grupo e a partir dos
olhares de dentro e de fora do grupo, sobre ele e para ele. E a canalização das “novas” práticas
de inclui passar por um processo de ativação da ancoragem. Sobre essa óptica, Campos
(2017) versa sobre a relação do “novo” e o “estranho”.
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Sem compreensão, sem atribuição de um significado inteligível para o nosso sistema
sócio cognitivo, seria impossível dominar o objeto, o evento ou a situação.
Impossível lidar com este real. A figura a ser interpelada é a do ESTRANHO, que se
confunde com a figura do NOVO. Nem tudo o que pode ser chamado de “novo” é
necessariamente estranho.

Na perspectiva das teorias pós-críticas, a identidade de uma pessoa é construída a
partir de seus princípios, vivencias e representações, ou seja, o lugar onde está inserida terá
grande influência, como irá se identificar como pessoa, visão de mundo, expressão das
opiniões, absorção do que será importante para a vida futura.
Desta forma, pretendemos evidenciar por meio da nossa pesquisa, qual é a
representação social deste grupo que estabelece sua profissão, e apoiados nela, perceber a
representação que este intérprete tem a partir do seu olhar, a fim de entender a relação do
intérprete com o interpretado, surdo ou ouvinte, seus desafios e perspectivas.
A identidade pessoal e social é essencial para o desenvolvimento de todo indivíduo,
enquanto ser humano e enquanto cidadão, podendo ser construída na trama das relações
sociais que permeiam sua existência cotidiana, representadas pela valorização de cada pessoa
em sua singularidade, ou seja, nas características que a constituem.
Ao longo da pesquisa foi possível verificar que as identidades são constituídas por
meio da diferença entre um grupo e outro ou entre um sujeito e outro. As mesmas ocorrem
tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por meio de formas de
exclusão social. (CAMPOS, 2000). Assim sendo, Silva, 2000, define que a identidade, não é o
oposto da diferença, mas ela depende da diferença.
As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação
ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por meio de formas de
exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da
diferença (WOODWARD, 2000).
As representações são formadas por um conjunto de ideias dialogadas e que são
construídas entorno do grupo, ideias simbólicas que podem se tornar ideológicas. A relação
entre RS e identidade está ligada na representação simbólica da construção das hierarquias e
das relações de poder, não uma neutralidade na nas relações sociais, mas, está diretamente
ligada às escolhas, e a consistência das mesmas. Conforme Vasconcelos e Campos (2016), “a
compreensão, a explicação da realidade, e a definição de identidades o que permite a proteção
no que se refere às especificidades de um grupo, a orientação de comportamentos e práticas e
as justificativas de comportamentos e posturas”.
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De acordo com o autor Silva (2011), a cultura, a educação e a sociedade se modificam
ao longo da construção da identidade, além de outros fatores socioculturais e o sentimento de
identidade é resultante de um conjunto de características, tanto pessoal, como social, que
longe de opor-se, combinam-se numa configuração particular para cada indivíduo
(MOLINER, DESCHAMPS, 2009).
Na Identificação social a pessoa buscará a inclusão em alguma categoria específica de
seu interesse com foco pessoal. Na comparação social busca uma que seja do seu grupo e isso
gera uma dimensão motivacional. Na dimensão cognitiva ela está mais ligada aos sujeitos que
tem mais necessidade de trabalhar com um grande volume de informações, ganhando ou
adicionando elementos novos ao grupo ou categoria a que pertence. Na dimensão
motivacional ocorre a necessidade de se manter inseridos em grupos sociais para manterem a
autoestima elevada e positiva.
2.2.

Estudos de Representações sociais da Libras e da Surdez, sob a ótica da

contextualização social.
Quando a linguística define a língua como um instrumento social, ou seja, como uma
identidade social, ainda que considere os conflitos linguísticos relativos às distinções entre as
línguas e sua posição social, enfatiza-se seu caráter instrumental. Não exclusividade
linguística, deste modo, não existe uma identidade exclusiva e única, como a identidade da
Libras. Ela é construída por diferentes movimentos dentro das comunidades surdas,
acompanhando seu avanço social, contribuindo na construção da subjetividade da pessoa
surda ou dos usuários da língua de sinais.
A Libras tem a mesma função social que a língua portuguesa falada tem para os
ouvintes, contudo sofre descriminação por sua construção histórica ter sido diferente. A
língua portuguesa faz parte da constituição da identidade da população brasileira, e a Libras é
uma língua que precisa ser construída diariamente por seus usuários que enfrentam a difícil
tarefa de viabilizar a importância dela. Consonante com essa perspectiva, conhecimento é
poder, dominar e utilizar uma língua é ter acesso a esse poder. A língua e a linguagem são
elementos fundamentais nos discursos, na ideologia, na sociedade e na formação de uma
identidade, seja ela coletiva ou individual.
Ao analisarmos o surdo enquanto sujeito social, identificamos a língua como um ponto
específico e muito importante como um marcador cultural. Conforme Lacan, citado por Hall
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(2006): “Desafios e Perspectivas da “nova” prática”. Para tanto Teoria das representações
sociais: contribuições na formação da identidade coletiva de uma “nova” prática profissional.
Conforme Tajfel (1969) a raiz da teoria da identidade social pode ser encontrada na
proposta elaborada por que as relações entre grupos, até aí analisadas predominantemente
com base em modelos mecanicistas (cf. também Billig, 1976), são, antes, explicáveis por
fatores cognitivos associados a valores relevantes para a cultura de inserção dos indivíduos: o
processo de categorização, por si só, aumentaria a percepção de diferenças entre membros de
grupos diferentes, e, de semelhanças entre membros de um mesmo grupo, mas os critérios que
presidiriam a esse processo seriam socialmente construídos e consensualmente aceites pela
sociedade em geral.
Grande parte da discussão sobre a inclusão de pessoas surdas no âmbito social está
concentrada em questões concernentes ao papel, ou seja, às práticas do agente mediador o
Tradutor/Intérprete de Libras-português. Discutindo sua formação, fluência linguística, tempo
de convívio com a comunidade surda e uma série de questões que ainda não foram capazes de
definir sua identidade, suas condições de trabalho, e reconhecimento social. Com o fim de
adotar perspectivas mais amplas, conhecer as estruturas, reconhecer a representação social do
grupo de agentes denominados Tradutores/Intérpretes de Libras-português, propomos esse
trabalho, propenso a analisar as concepções práticas do grupo, a fim de identificar seu objeto
comum, e como estrutura-se sua representação social, caso haja.
À vista disso, poderemos empregar seus estudos ao tema proposto e fomentar a
importância do reconhecimento do grupo através de seus saberes como profissionais em
tradução e interpretação em Libras, a fim de conhecer suas ações no processo de inclusão,
minimizando os conflitos encontrados. Conforme Costa (2017); Kelman (2008) e Belém,
(2011), os conflitos são muitos, devido à falta de clareza do papel social do TILSP, ou pelo
fato de sua identidade ser híbrida, gerando questões como: quem é esse profissional intérprete
de Libras? O que ele faz? Exigindo em algumas situações atividades que não são de
responsabilidade do intérprete de Libras como aponta Kelman (2008), causando desconforto e
estranheza em algumas situações podendo questionando sua identidade.
A integração dos intérpretes sem formação profissional especializada em tradução e
interpretação na década de 1990, nos espaços formais como audiências jurídicas,
atendimentos bancários e eventos, entre outros, foram espaços outrora não ocupados
formalmente, o que impedia a inclusão de pessoas surdas, portanto, esse profissional vem
ganhando espaço e reconhecimento social devido ao fomento da Libras de forma oficial, os
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profissionalização, e auxiliar na compreensão do seu papel sócio profissional, a fim de
valorizar ações e aspetos identitários.
Analisar as práticas profissionais destes sujeitos, partindo de uma ótica subjetiva,
poderá favorecer ou desvendar as representações sociais de um grupo profissional pouco
conhecido socialmente, uma vez que, a sociedade sabe que esse agente assiste, mas não sabe
expressivamente o que ele faz na prática, gerando conflitos e desconforto, tanto para o surdo
quanto para o ouvinte, por causa da inexistência da qualificação profissional.
A Teoria das Representações Sociais nos auxilia na compreensão de determinados
fenômenos, bem como de determinados comportamentos em grupos, com propósito de
conhecer como os sujeitos, que pode ser indivíduo, ou um grupo, que se identifica por gênero,
credo, profissão, entre outros, a fim de saber quais são as normas ou os padrões instituídos
que os aproxima, onde são ancoradas as representações, ou seja, onde estão arraigados e
quais são as características que os instituem sujeitos da interseção.
Almejamos ainda nesta pesquisa, verificar o impacto das “novas” práticas utilizadas
para a construção da identidade desses agentes, analisar o grau de relevância inferido pelos
responsáveis entre a comunicação de surdos e ouvintes que sabem língua de sinais. Todavia, o
Tradutor/Intérprete de Língua de sinais advém da disposição entre as línguas, Português e
Libras.
A este respeito, para Abric (1994, p.12), “não existe realidade objetiva a priori, mas
toda realidade é representada, quer dizer, apropriada pelo grupo, reconstruída no seu sistema
cognitivo”. Partindo deste pensamento podemos questionar o que possibilitaria a realidade
deste sujeito que sabe Libras torna-se um profissional, quais as relações afetivas e/ou
cognitivas estão apostas a este profissional.
Conforme Benjamin (1994, p. 115), “qual é o valor de todo o nosso patrimônio
cultural, se a experiência não é mais vinculada a nós?”, mediante esta questão, podemos
refletir sobre o processo das relações sociais que construímos por intermédio de nossas
experiências em determinados grupos, segundo nossa vivência e relação psicossocial,
adquiridas nos espaços informais que possivelmente propicia a construção cultural e o
desenvolvimento do indivíduo. Portanto, podemos considerar que a formação de um sujeito,
seja, acadêmica, social e ou profissional, pode estar diretamente ligada à construção de
saberes sobre as realidades nas quais somos envolvidos.
Para inteirar essas análises pretendemos realizar sob o olhar desse indivíduo, à luz da
Teoria das Representações Sociais, pois consideramos que ela, poderá iluminar o nosso
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entendimento relativamente a respeito da formação desse grupo. Assim como já auxiliou no
esclarecimento de tantos outros grupos, haja vista sua relevância teórica no âmbito da
psicologia social tem sido notável por mais de quatro décadas, apresenta-se desde 1961,
atenuando conflitos, reconhecendo de algumas ações sociais, e demandando na observação
dos movimentos sociais.
Sobre esses aspectos, (SANTOS 2006, COSTA 2017 E VASCONCELOS 2010)
definem que a identidade do Intérprete consolida-se na prática através de sua atuação, dando
voz ao surdo, mediando sua comunicação por intermédio da Língua de Sinais. A visibilidade
de sua atuação está relacionada ao campo de atuação, podendo adequar-se ao público-alvo e a
área de atuação. Procurando entender a singularidade desta profissão, identificamos a
necessidade de conhecer o seu papel na inclusão de surdos à educação, definindo assim suas
práticas, contribuindo para a delimitação de seu trabalho.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE PESQUISA RESULTADOS E ANÁLISE
3.1. Instrumentos e procedimentos
O presente trabalho teve como objetivo conhecer a representação social da profissão
de TILSP e as práticas profissionais associadas, sob a perspectiva dos próprios sujeitos que
atuam no campo delimitado nos capítulos anteriores. Considerando, primeiramente o fato de
se tratar de atividade que historicamente emergiu recentemente e também sua recente
formalização em lei, e, em seguida, as bases tão heterogêneas das formações daqueles que
atuam com TILSP, não se poderia afirmar antecipadamente se tratar de uma representação já
constituída e estabilizada.
Neste sentido a principal questão para a essa pesquisa visa contribuir, é referente à
construção de uma identidade de grupo (e de profissão no exato caso) ou não. Este trabalho
não se pretende como produtor de respostas definitivas para esta questão, mas visa contribuir
com elementos significativos, uma vez que as regulamentações necessárias da profissão ainda
não foram concretizadas no âmbito da legislação e assim, apesar de existir em lei, suas
características, seu escopo de ação, condições de aplicação, formações necessárias etc; devem
ser ainda objeto de amplo debate na sociedade.
Segundo Abric (2001), a escolha da metodologia a ser utilizada em uma pesquisa deve
ser determinada por considerações empíricas como a natureza do objeto estudado, tipo de
problema, imposição da situação e outros, mas, principalmente, pelo sistema teórico que
sustenta e justifica tal investigação. A eleição dos instrumentos deve ser orientada pela
abordagem da teoria das Representações Sociais escolhida pelo investigador. Segundo este
autor, o estudo das Representações Sociais implica na utilização de métodos que busquem
identificar e fazer emergir os elementos constitutivos da representação, conhecer a
organização destes elementos e identificar o núcleo central da representação. Assim como
verificar a centralidade e a hierarquia manifesta.
Abric (2001) orienta a adoção de uma aproximação pluri-metodológica das
representações para a realização de uma investigação de modo a respeitar quatro etapas: a) a
identificação do conteúdo da representação; b) o estudo das relações entre os elementos, sua
importância relativa e sua hierarquia; c) a determinação do controle do núcleo central; d) o
teste de centralidade.
Neste estudo, adotaremos uma perspectiva descritiva exploratória, por tratar-se de um
objeto social novo. Aplicamos um questionário, contendo uma questão de evocação tendo por
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indutor o termo “TILSP”; 02 questões de escolha com base em um inventário de práticas; 06
itens de uma escala de implicação; e 07 questões abertas sobre a formação e as práticas do
profissional.
Análise das Evocações: a primeira questão do questionário foi objeto de uma análise
do tipo prototípica, chamada de “análise das evocações”. O estudo das evocações
fundamenta-se no princípio da “associação livre à partir de uma palavra (ou expressão)
indutora” e este princípio não é exclusivo do campo das representações, seguindo em parte o
mesmo fundamento das pesquisas do tipo “top of mind” ou “top of list”: aquilo que é
prontamente, mais imediatamente, lembrado ou evocado é importante. A insuficiência das
técnicas de top of mind, reside no fato de não se poder explorar um espectro mais amplo da
produção dos sujeitos e de não se poder verificar se a resposta obtida é importante apenas no
contexto de pesquisa representado pelos próprios sujeitos.
Verificar se a resposta é normativa ou idealizada ou ainda quais relações observadas
entre a resposta dada e outras respostas possíveis. No campo do estudo das representações
sociais, a o princípio da associação livre a partir de palavra indutora obedece a dois
fundamentos. O primeiro refere-se ao objeto de estudo, ao objeto de representação a ser
estudado: a palavra indutora deve corresponder à nominação cotidiana que os sujeitos do
grupo estudado atribuem ao objeto. O segundo fundamento estabelece o estudo das evocações
como estudo da estrutura das representações.
As representações sociais têm uma estrutura que se organiza em termos de um núcleo
central e um sistema periférico (ABRIC 1998, 2003 A; CAMPOS & LOUREIRO, 2003;
PEREIRA DE SÁ, 1996). A “Análise das Evocações” é um método para nos aproximarmos
do conteúdo e da estrutura, isto é, produzir os primeiros levantamentos, as primeiras hipóteses
acerca do que é, em uma dada representação social, central ou periférico. O método das
evocações permite a realização, de modo exploratório ou introdutório, das duas primeiras
etapas, ou seja, identificação do conteúdo e levantamento de hipóteses estruturais.
São dois os critérios de análise: a frequência e a ordem média de aparecimento. A
frequência de uma palavra é um indicador bruto de quantos sujeitos, no universo total, fazem
referência a ela. Já a “ordem média de aparecimento”, que doravante chamaremos
simplesmente de “rang”, se refere à acessibilidade das palavras.
Em uma tabela, chamada, “tabela das quatro casas” (ou uma tabela com quatro
quadrantes), são apresentados os resultados em termos das palavras ou expressões produzidas
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pelos sujeitos, tal qual os sujeitos as produziram. No quadro superior e à esquerda, encontrase o que Abric chama atualmente de “zona do núcleo central ”encontram-se as evocações
mais frequentes e que aparecem, em média, nas primeiras posições, quadrante onde aparecem
os supostos elementos centrais (embora, como explica a teoria, nem todos elementos aí
presentes sejam necessariamente centrais), as palavras que aparecem neste quadrante são
também chamadas de “palavras salientes” no sentido de palavras que se destacam; o
quadrante superior direito comporta a “primeira periferia”, onde aparecem os elementos que
apresentam alta frequência associada a uma ordem média de aparecimento nas últimas
posições; no quadrante inferior esquerdo, aparece a “zona dos elementos contrastantes”
(ABRIC, 2003), que apresentam baixa frequência associada a uma ordem média de
aparecimento média nas primeiras posições. O que pode ser indicativo de existência de um
subgrupo ou pode ser composto de palavras associadas semanticamente a elementos da zona
central. Finalmente, no quadrante inferior direito, aparece a “segunda periferia”, constituída
pelos elementos tipicamente periféricos, ou seja, de baixa frequência e sempre evocados nas
últimas posições. É importante destacar que até recentemente (ABRIC, 2003) os elementos
contrastantes eram incluídos na primeira periferia.
A definição da frequência intermediária deve levar em consideração dois critérios: a
distribuição total (relação entre número de ocorrências e quantidade de evocações) e a
quantidade de palavras muito frequentes, o que é relativo ao fato de um grupo ser muito ou
pouco homogêneo em relação ao objeto, ou seja, existência ou não de elementos (aqui
representados por palavras) consensuais. A adoção de uma frequência intermediária muito
baixa produzirá um número ilusório de palavras na zona central e inversamente a doação de
um número elevado vai isolar poucas hipóteses de centralidade. A primeira estratégia
constitue um erro que levará ao desgaste nas tentativas de testagem da centralidade, enquanto
a segunda é uma opção quando estudos anteriores já indicam um grupo coeso com relação ao
objeto social em questão.
Por definição a “ordem média de evocação” é a média das “ordens médias” individuais
das palavras frequentes calculadas. Assim, uma vez definida a frequência mínima, todas as
palavras acima ou iguais a esta frequência terá uma média de suas posições (ordens) calculada
e uma média geral também será obtida em seguida. Quando se utiliza o programa EVOC ele
produz automaticamente este indicador.
Na construção de inventário de práticas, em um primeiro momento solicitamos a
colaboração de três profissionais: duas mestras em educação e uma especialista, ambas
servidoras concursadas do Instituto Nacional de Educação de surdos - INES, com mais de
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cinco anos de experiência na área de tradução e interpretação de Libras. Em um segundo
momento esta lista foi filtrada no grupo de pesquisa com a participação de mestres e doutores
em educação e profissionais da área de educação para a validação, chegando-se então à lista
final de quinze práticas que foram aplicadas aos sujeitos, a saber:
(01) Atuar como tradutor em ambientes acadêmicos/ escolares.
(02) Atuar como tradutor em eventos de qualquer espécie, sejam culturais ou acadêmicos.
(03) Atuar como tradutor em programas de TV.
(04) Atuação em concursos.
(05) Tradução Textual, (compreendendo a transcrição como atividade profissional).
(06) Tradução de Mídias (especialmente a legendagem).
(07) Preparar e executar cursos de formação ou para novos intérpretes de Libras ou de
aperfeiçoamento/qualificação de intérpretes já atuantes na profissão.
(08) Preparar materiais em Libras, (textual ou mídias), para qualquer fim (educacional,
cultural, dentre outros);
(09) Preparar materiais de difusão da LIBRAS e de informação sobre a profissão de tradutor
intérprete.
(10) Prestar serviço às famílias de surdos. (Atendimento particular)
(11) Atendimento ao público surdo em órgãos públicos ou instituições privadas.
(12) Mediar conflitos linguísticos;
(13) Participar ativamente e frequentemente de cursos ou especializações de formação
continuada, com o objetivo de qualificar-se;
(14) Participar ativamente da comunidade surda, frequentando seus espaços a fim de
conhecer o uso e dinâmicas da linguagem e desenvolver-se como profissional;
(15) Dar aulas de Libras para ouvintes.
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Foram aplicadas duas questões, solicitando aos sujeitos que selecionassem as cinco
práticas que mais caracterizam o trabalho do TILSP. Na primeira questão os sujeitos
respondem em seu próprio nome, e na segunda questão deste tipo, os sujeitos são demandados
a responder “como ele acredita que responderiam seus colegas de profissão”, em uma técnica
chamada de substituição para identificação de uma “zona muda”. O objetivo aqui foi de
coletar um indício possível da existência de dois ou mais grupo diferentes em sua origem e/ou
formação, segundo as práticas mais frequentes.
O método utilizado nesta fase, análise de similitude, foi idealizado por Claude
Flament, nos anos 1960, e desenvolvido posteriormente, com as colaborações de Alain
Degenne e Pierre Vergès. Ofereceu uma formalização matemática como um método geral ou
complementar das clássicas análises fatoriais ou de classificação (BOURICHE, 2003), mas
principalmente, própria para o uso em análises de estudos voltados para a identificação das
representações sociais.
O procedimento de análise descrito possibilita uma organização dos dados em forma
de gráficos de similitude o que permite a obtenção de uma perspectiva de representação
gráfica da Representação Social identificada. Os dados são tabulados de forma específica para
o tratamento no programa onde são geradas matrizes de similitude. Neste procedimento são
considerados índices de distância e proximidade entre os elementos o que permite a
construção de uma representação em forma de gráfico da organização da representação, este
índice de distância ou proximidade considera a coocorrencia entre os elementos (FLAMENT,
1986, 1993; VERGÈS, 1985, 1989).
A partir da organização dos dados obtidos nas questões de livre escolha (questões 2 e
3 do questionário aplicado, ANEXO 1), foram submetidos à análise de similitude, a partir da
qual foi gerado um gráfico, chamado de árvore máxima. A árvore máxima é uma expressão
gráfica da representação do objeto pesquisado, no caso deste estudo, as práticas percebidas
como mais características do trabalho do TILSP. Foi utilizado como critério de análise neste
procedimento, o grau de vizinhança entre os elementos selecionados, o grau de associações
fortes entre os elementos, ou seja, a frequência da escolha entre as práticas listadas de forma
associada (CAMPOS, 2003a). Os elementos aparecem na “árvore máxima” conectados por
meio de uma ligação relacionada à sua concorrência, sendo indicada numericamente a
frequência de ocorrências entre eles. Ou seja, podemos identificar quantas vezes um elemento
é apontado junto com um(s) outro(s).
Na questão 04 foram aplicados seis itens, no formato de escalas do tipo likert com sete
pontos, indo de “concordo totalmente” (01) até o “discordo totalmente” (07). O objetivo desta

11

questão foi avaliar o quanto os sujeitos de fato se percebem como envolvidos na profissão. Os
itens foram: a) De um modo geral, considero a profissão de TILSP muito importante para a
sociedade; b) Ser um profissional de tradução e interpretação de língua de sinais é muito
importante para minha vida pessoal; c) Me sinto bem informado sobre as ações e eventos para
a consolidação da profissão de TILSP; d) A profissão de TILSP pode ser ameaçada se não
houver ações de melhoria da qualidade dos serviços prestados; e) É possível agir
coletivamente para a consolidação da profissão de TILSP; f) Minha ação individual pode
contribuir para a consolidação da profissão de TILSP.
3.2. Participantes do Estudo
O conjunto de indivíduos pesquisados neste estudo foi composto por 108 (cento e oito)
entrevistados, ao final da aplicação. Todos os sujeitos desta pesquisa declararam atuar como
TILSP. Que esteja claro que não fizemos uma classificação por gênero, ou por região, mas
todos os participantes eram maior de idade, entre 18 (dezoito) e 80 (oitenta anos) anos. Após a
formulação do questionário, nos preocupamos em atingir o maior número de pessoas
possíveis para participação de forma voluntária. Utilizamos a ferramenta do GOOGLE FOMS,
na plataforma do GOOGLE DRIVE para a formulação das perguntas, tendo em vista a
eficiência e praticidade da ferramenta. Os contatos foram feitos previamente por grupos do
Whatsapp, todos os participantes cederam seus e-mails para participarem da entrevista. Dos
108 questionários solicitados e respondidos, todos pelo Google drive, não apresentaram
nenhuma diferenciação expressiva, todos participaram de forma livre e espontânea
respondendo em tempo hábil.
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Figura 1 – Distribuição por idade

Conforme os dados, mais da metade dos participantes, cerca de 60% estão entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) anos, o que pode comprovar
que a formação desses sujeitos não se deu pela formação formal. Em sua maioria tem formação empírica, devido o tempo de atuação, tendo em
vista que a formação formal tem cerca de 13 (treze) anos, porém alguns cursos ainda estão em aprimoramento, e não formam
Tradutores/Intérpretes, mas sim profissionais de educação com conhecimento em cultura surda, surdez e/ou Libras.
Em relação às atividades que mais são realizadas, os sujeitos responderam o seguinte, conforme abaixo:
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Figura 2 – Dados dos participantes.
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3.3. Resultados da Questão de Evocação
A análise do quadro de quatro quadrantes nos permitiu realizar uma aproximação com os elementos presentes e prováveis constituídos da
estrutura da representação social que os sujeitos consideram ser latentes em sua formação. Conforme o gráfico, para os TILSPs, seu trabalho está
diretamente ligado à acessibilidade das pessoas surdas, dessa forma, a partir dos relatos dos sujeitos desse estudo, ficou evidenciada a dificuldade
de separar a sua atuação profissional da prática do voluntariado.
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Figura 3 – Análise de quatro quadrantes.
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Na casa dos elementos provavelmente centrais encontram-se os elementos: “mediador” com frequência 16, “surdez”, com frequência 15,
“acessibilidade” com 14 e “responsabilidade” com 13. No quadrante da primeira periferia encontram-se “formação” com a maior frequência
encontrada, 27 e “ética” com 12. Estes resultados apontam em função de sua baixa frequência, considerando o número de sujeitos (108), que
provavelmente não se trata de uma representação social consolidada, são elementos pouco consensuais. Provavelmente trata-se de uma
representação ainda não objetivada, ainda em processo de construção social. Isto é reforçado pelo indicador que o elemento com maior
frequência total (“formação”) não aparece nas primeiras posições. Pode pensar que no conjunto há percepção de uma grande expectativa ou
necessidade de formação, mas não há consenso quanto a identidade do TILSP.
3.4. Resultados das Questões de Livre Escolha sobre as práticas do TILSP
Nesta questão utilizamos como base o inventário de práticas, com as 15 (quinze) mais recorrentes da profissão. O objetivo almejado para
essa questão foi realizarmos uma análise de similitude com a seguinte proposta: solicitamos que os participantes selecionassem dentre as práticas
enumeradas de (01 a 15) as cinco (somente 05) que, em sua opinião, seriam as mais características da atuação do profissional. Essa questão nos
permite identificar quais práticas são mais características na opinião dos profissionais envolvidos na pesquisa.
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Figura 4 – Resultado das questões de livre escolha sobre as práticas de TILSP.
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Pode-se interpretar no sentido da existência de dois blocos, aparentemente indicando a existência de dois grupos de práticas, um organizado
em torno do universo acadêmico, e outro, com maior número de práticas envolvidas, em torno da atuação em eventos. Isto pode ser relacionado
ao fato de que as atividades profissionais no meio acadêmico são mais reguladas e constantes, normalmente associadas a um emprego, enquanto
no outro bloco, a atividade organizadora é, por natureza, esporádica.
Agora na terceira questão ainda com propósito de realizarmos uma análise de similitude usamos as mesmas práticas utilizadas na questão
anterior, porém com uma proposta diferente, perguntamos: Como você acha que responderiam a MAIORIA dos profissionais que atuam como
TILSP? Dos 108 entrevistados, todos responderam essa questão.
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Figura 5 – Resultados da Questão de Escolha, Respondida “em nome da MAIORIA dos colegas”.

Os resutaldos apresentam, de uma perspectiva, a mesma divisão do gráfico anterior, em dois blocos, organizados em torno das duas
mesmas práticas organizadoras de cada bloco, “participação em eventos” e “atuar em ambiente acadêmico”; contudo há uma inversão quanto ao
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bloco que contém a maior parte das práticas associadas: repondendo “em nome da maioria” pode-se pensar que os sujeitos atribuem ao conjunto
uma maior atuação no meio acadêmico, que em reposta na condição normal (auto percepção). Pode interpretar no sentido da provável existência
de dois grupos, um mais inserido no meio acadêmico, que tem maior visibilidade social entre os próprios TILSP.
3.5. Resultados das Escalas de Implicação
Abaixo você vai encontrar algumas frases, para realizarmos uma escala de atitude, pretendendo compreender qual o grau de afinidade
desse sujeito com a questão, para essa verificação o sujeito precisa se posicionar entre dois extremos de uma escala, marcando o ponto que
melhor expressa sua opinião, como no exemplo. Dos 108 entrevistados, todos responderam essa questão.
Figura 6 - Questão.

19

De acordo com os dados apresentados grande parte dos sujeitos entrevistados está de acordo que a profissão de TILSP é muito importante
para a sociedade. A maioria entende que o papel fundamental do sujeito dessa pesquisa está diretamente ligado a inclusão social.
Figura 7 - Questão.

Os participantes da entrevista concordam que a profissão de TILSP seja muito importante para sua vida pessoal. Talvez esse dado esteja
relacionado com o fato de que a maioria possui contato com surdos ou tem ligação familiar com algum, isso pode estar relacionado com os
aspectos mencionados na primeira questão, onde uma parte se identifica como um mediador que pode saber libras, promover a acessibilidade e
outra parte possui uma responsabilidade com a comunidade surda. Hipoteticamente é possível supor que a maioria atua por ter afinidade
emocional, gosta da profissão e pela escassez de profissionais na área.
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Figura 8 - Questão.

Consideram os pontos 3, 4 e 5 como a parte mediana da escala, pode-se pensar que, apesar de boa parte se sentir bem informado há um
grande contingente que não se considera, parece haver uma insatisfação, devido ao aumento da escala média de informação, tendo em visa os
números apresentados.
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Figura 9 - Questão.

Nesta questão, buscamos entender como os profissionais se sentem perante os avanços sociais, e uma possível ameaça se não houver
ações de melhoria da qualidade dos serviços prestados. E como podemos observar grande parte, mais de 50% por cento, concorda que a profissão
esteja ameaçada. Este conjunto de respostas pode ser associado à necessidade/expectativa de formação amplamente manifestada em respostas
anteriores.
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Figura 10 - Questão.

Grande parte dos participantes, mais de 90%, concorda que para a consolidação da profissão é imprescindível agir coletivamente. Ter as
ideias consolidadas e lutar pelos seus direitos faz parte do trabalho coletivo e garante uma força mais representativa.
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Figura 11 - Questão.

Nesta última questão, foi possível observar que 80% (oitenta por cento) concordam que as ações individuais podem consolidar a
profissão, portanto, dessa mesma porcentagem é possível considerar que mais de 40% (quarenta por cento) concordam em partes.
O conjunto das respostas leva-nos a supor que há uma significativa inquietação quanto à profissão, relativamente pouca informação e que
os sujeitos acreditam que se pode agir tanto coletiva quanto individualmente para melhoria/consolidação da profissão. No entanto, os resultados
anteriores, das questões de evocação e escolha, apontam para um grupo não homogêneo em relação à identidade e às práticas.
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3.6. Resultados das questões abertas
Nessas questões buscou-se saber informações a respeito dos rendimentos que os sujeitos recebem por essa prática profissional, nosso
objetivo em saber qual a relação que faz financeiramente com essas práticas, e todos responderam afirmando que os rendimentos constituem, a
saber:
Figura 12 - Questão.

A maioria dos profissionais que atuam como TILSP têm como fonte de rendimentos, mais de 60% de sua renda, 22,2% têm essa fonte de
renda com um complemento financeiro, e 13,9% têm essa renda como metade da parte dos seus rendimentos.
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Figura 13 – Questão.
“Há quanto tempo você atua como TILSP”?

10

Dos indivíduos pesquisados, 80,6% exercem a função de TILSP por mais de 05
(cinco) anos, portanto indicando um período de participação na comunidade surda em torno
de 10 anos ou mais e podem ter participado dos primeiros movimentos de construção das
práticas ante o fenômeno da inclusão. No entanto, não podemos afirmar neste momento se a
prática destes profissionais está sob a regência de algum princípio, formação ou motivação.
As abordagens críticas sobre a formação do TILSP têm sido discutidas desde os anos
1990, porém tiveram o início de sua difusão no meio acadêmico a partir anos 2000, portanto
influenciando a formação dos Tradutores/Intérpretes de Libras com ideais de também
influenciar a prática dos futuros profissionais. A partir de então, com número de 12% dos
indivíduos que exercem a função de TILSP por um período de três a cinco anos, podem
pertencer ao grupo de sujeitos que têm formação há cinco anos a partir da criação dos cursos
superiores de Libras e dos concursos. Contudo tendem a organizar suas práticas de acordo
com a influência dos métodos mais recentes, e um número de 3,7% dos indivíduos tem
exercido a função durante um período entre 01 a 02 anos. Incrivelmente, 3,7% dos indivíduos
têm exercido a função a menos de um ano. Tais dados nos permitiram desenhar de forma
superficial um panorama do grupo de Tradutores/Intérpretes de Libras pesquisados no que se
refere a suas características quanto ao tempo de atuação, e consequentemente organização de
sua prática profissional.
A caracterização do conjunto de Intérpretes pesquisados, de acordo com o tempo de
experiência, é uma maneira relevante de identificar o período de formação destes sujeitos,
uma vez que as políticas que regem a organização dessas práticas, no contexto social e
científico, são recentes, entre outros fatores, são determinantes na influência exercida na
formação dos mesmos. Este argumento é explicitamente confirmado na pesquisa realizada por
Lacerda (2009) entre outros textos, que relatam a falta de formação formal, devido à ausência
de incentivo e a não exigência no ato da contratação. Esse fato também é comprovado na
questão três (sócio demográfica) apresentando a quantidade de pessoas que ainda estão em
formação, porém que já atuam. Dos 108 entrevistados, todos responderam essa questão.
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Figura 14 – Questão.
Como se interessou ou se aproximou do universo da Libras e das práticas de TILSP?

Ao analisar os dados encontrados, agora de uma forma mais categórica, divididas em 5
(cinco) subcategorias, para nos auxiliar na tabulação, haja visto que os sujeitos se expressaram
livremente, assim foi necessária uma reorganização. Através das respostas dos nossos
colaboradores ao questionário aplicado podemos elencar algumas características comuns a
estes e que nos ajudaram a identificar o perfil do nosso público alvo, profissionais que tiveram
contato com a Libras através do convívio com surdos, seja em associações, escolas, igrejas ou
família, que possuem pouca ou nenhuma formação para atuarem como TILS, mas que se
esforçam quando encontram uma oportunidade para tal.
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Figura 15 – Questão.
“Você considera que sua formação em Tradução e Interpretação de Libras-Português
foi boa?”

Mais de 50% considera ter tido uma boa formação, mas pela ausência de detalhes
sobre ela, não podemos garantir que essa formação tenha sido formal ou informal, a maioria
almeja se profissionalizar para se sentir mais seguro com relação à sua atuação frente aos
sujeitos surdos nos mais diversos espaços que se fizer necessário.
Questão: “Que tipo de formação deve ter o intérprete de libras? “
A maioria dos participantes ressaltou a importância da formação formal
institucionalizada, porém, os dados já apresentados dão indicio de haver profissionais atuando
sem formação formal. Segundo eles, o aprendizado pela prática, não é ruim, não deve ser
desprezado, porém é árduo, e pode deixar lacunas que comprometem o desenvolvimento do
seu trabalho.
O que também nos chamou atenção nesse gráfico foi a quantidade de participantes que
declarou estar em formação, não conseguimos identificar os motivos, mas entendemos que
uma parte considerável de entrevistados podem não estar se sentindo preparados para
trabalhar como TILSP, e por isso, sempre estão alegando a formação continua, buscando
novas oportunidades de cursos de formação nessa área, a fim de se qualificar no exercício da
sua profissão
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Figura 16 – Questão.
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Figura 17 – Questão.
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3.7. Discussão dos Resultados
Mediante os dados apresentados durante a pesquisa, em consonância com a teoria das
representações sociais, buscamos saber se existe uma representação social dos
Tradutores/Intérpretes de Libras, o que fazem, e se as suas práticas caracterizam uma
identidade profissional, buscamos conhecer se as práticas realizadas por eles e categorizadas
são suficientes para o reconhecimento da identidade profissional. As análises nos levaram a
conhecer qual seu campo de atuação, qual a formação necessária para a atuação dessas
práticas, qual o percurso histórico tem desenvolvido essas atividades, ou seja, como essa
prática comum está se transformando em uma profissão e se essa identidade profissional está
consolidada.
A fim de responder essas questões e conhecer quais as perspectivas que os sujeitos têm
em suas práticas, nos propomos a investigar qual o elemento comum dessa profissão, o que
faz de pessoas que sabem Libras serem Tradutores/ Intérpretes de Libras-Português. Nossa
pesquisa buscou verificar se existe uma homogeneidade nesse grupo e se existe uma
representação social desses agentes usuários de língua de sinais. Quando pensamos que existe
uma profissão chamada Tradutores/Intérpretes de Libras-Português, pensamos em sua
especificidade e em sua área de atuação. Conforme nossa pesquisa, esperávamos encontrar
algum elemento fortemente consensual provavelmente associado a duas vertentes, a primeira
deveria ser a relação com o surdo ou Libras, e a segunda especificidade seria a mediação, um
elo entre o sujeito surdo e a sociedade.
Os resultados, ainda que exploratórios, apontam na direção de uma ausência de
elementos consensuais, indicando uma identidade ainda em formação, não há um consenso
quanto à formação dessa carreira, não há homogeneidade no grupo, a formação do mesmo
surge a partir da demanda de serviços e há falhas nos critérios para a contratação dos serviços.
Pode-se inferir que há um indício da constituição de identidade profissional que
pratica a inclusão fazendo a mediação entre a pessoa surda e os ouvintes que não sabem a
língua de sinais, contudo trata-se de indícios ainda pouco consistentes. Conforme o quadro
dos quatro quadrantes (análise das evocações) e os resultados encontrados, é possível supor a
falta de uma base consensual.
Quanto menos esse grupo está inserido nas atividades de atendimento ao surdo
diretamente de forma voluntária, assistencialista, significa que eles fizeram seus cursos e
agora estão prestando atendimento sem estar muito envolvidos com a inclusão. Então é
possível afirmar que a identidade dos Tradutores/Intérpretes de Libras-Português está mais
ligada a ter habilidades de libras do que a atuação junto à comunidade surda ou pessoas

11

envolvidas com o universo da surdez, mudando o perfil profissional, ou seja, o perfil de
pessoas que atuavam por caridade mesmo com pouca formação. Assim sendo, temos uma
profissão formalmente definida, mas que ainda não constituiu um grupo identitário, essa
identidade pode estar em construção, mas a relação do sujeito com as práticas está em
desenvolvimento e em possível alteração. Com isso, é possível a não estabilidade de uma
representação social propriamente dita. Consequentemente há um investimento no mercado,
ao que se refere à formação, mas todo trabalho de inclusão não será promovido por esse
profissional. Quanto a formação do grupo é bem heterogênea, os profissionais envolvidos na
pesquisa, grande parte fez curso, especialização ou age de forma operacional.
As identidades sociais são compartilhadas por aqueles que ocupam os mesmos espaços
sociais, ou que compartilham de alguma ideologia, gênero, ou seja, práticas, hábitos ou
crenças que podem ser compartilhadas por pertenças comuns ou similares. Tal identificação
social presente na relação dos TILSP está relacionada ao uso da língua e ao contato com
surdos por meio das instituições primárias e secundárias. Na maioria da situação está ligada à
sua prática de traduzir/interpretar, mediar e promover acessibilidade, que caracteriza ser
TILSP, qual seja: um profissional que busca a comunicação, a tradução, a mediação para
proporcionar uma atenção de qualidade ao sujeito surdo, incorporando-se a ela a necessidade
de uma formação e o aprimoramento constante do conhecimento que fundamente suas
práticas.
O componente emocional ou a motivação religiosa são dados marcantes no resultado
desta pesquisa, pois grande parte dos entrevistados aproximadamente 80% possui motivação
afetiva por serem familiares e/ou amigos de surdos e outra parte possui motivação religiosa
com a Língua de sinais. Desta forma um número representativo na formação de um grupo
social, que através da língua e do contato com os surdos identificam-se ao realizar práticas
mencionadas anteriormente no intuito da acessibilidade.
Mesmo diante dessas informações, ainda é prematuro afirmar que existe uma
identidade profissional consolidada. Acreditamos por meio dos resultados encontrados que
esse grupo está em organização e que possivelmente poderá ser reconhecido com uma
identidade profissional. Contudo, pela falta de acordo quanta à formação, pela motivação que
conduz a prática, tendo em vista ter iniciado de forma voluntária ou assistencialista, não
consegue garantir um perfil profissional, nem o reconhecimento já adquirido por outras
profissões.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho teve como finalidade avaliar a representação social dos tradutores
intérpretes de LIBRAS, a fim de perceber como ocorre o processo de formação desse grupo e
quais práticas garante a construção do mesmo. Desta forma buscamos nas literaturas
existentes conhecer mais sobre esses agentes, e conciliar com a Teoria das Representações
Sociais um estudo que pudesse contribuir na identificação da estrutura que consolida as
práticas desse grupo.
O interesse por essa investigação surgiu após ter sido questionada sobre a opção da
minha profissão e como me formei, por que a escolha da educação especial, qual caminho
percorri para ser um Tradutor/Intérprete de Libras-Português-TILSP, qual o papel da
Representação Social na minha formação. Esses questionamentos alimentaram a reflexão e
aguçaram o desejo pela investigação que tive como base nas experiências vividas durante
minha formação.
Outras indagações foram surgindo quando encontrei outras pessoas como eu, que
faziam o mesmo e tinham a base de conhecimento similar a minha, deste modo, compreendi
que minha dúvida estendeu-se a um grupo grande de pessoas, que tínhamos ideias parecidas
sobre a prática que exercíamos, nos entendíamos como intérpretes ou éramos vistos como
Tradutores/Intérpretes de Libras-Português-TILSP. Devido à afinidade com a língua,
pertencentes a uma comunidade surda, por serem filhos de pais surdos, curiosos, admiradores
da língua, ou com alguma missão religiosa.
Deparei-me com situações diversas no dia a dia, e ao ser questionada, minhas
respostas sempre foram as mesmas: “fui escolhida por minha profissão”,

não sabia

exatamente explicar como foi o processo, pois na verdade, não foi algo que eu sonhei desde
criança, como algumas sonham em ser bombeiro ou professora, nunca tive essa profissão
como referência. Até essas indagações serem feitas, nunca havia pensado sobre minha
formação ou como me tornei TILSP, pois sou usuária de Libras desde os meus 09 anos de
idade. Quando conheci a Libras queria me comunicar com os surdos que conhecia, queria que
eles tivessem as mesmas oportunidades que eu, de acesso e comunicação.
Segundo Benjamin (1994) é no processo de ensino-aprendizagem e nas experiências
adquiridas nos espaços informais que ocorrem à apropriação da cultura e o consequente
desenvolvimento do indivíduo. Deste modo, devo considerar que a minha formação
acadêmica e profissional está diretamente ligada à construção de um saber sobre as realidades
nas quais fui envolvida. Conforme Abric (1994, p. 12), “não existe realidade objetiva a priori,
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entretanto toda realidade é representada, quer dizer, apropriada pelo grupo, reconstruída no
seu sistema cognitivo”.
Aos nove anos de idade, conheci uma pessoa surda em um ambiente religioso e,
através desse contato, fui motivada a aprender Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS, o que, na
época, transformou radicalmente minha vida. Mesmo tendo pouca idade, eu me sentia útil e
importante para outras pessoas. Com o passar dos anos, fui adquirindo maturidade e essa
“utilidade”, o conhecimento de LIBRAS e o fato de ajudar as pessoas surdas, aumentaram o
meu desejo de contribuir para a essa comunidade, aguçando meu interesse em cooperar, não
mais de forma assistencialista, todavia de uma forma que pudesse valorizar a pessoa
enquanto sujeito sociocultural.
Aos quatorzes anos, após a morte da minha mãe, dediquei-me inteiramente aos meus
objetivos, à minha formação, ao que se referia à integração da pessoa surda na sociedade. Fiz
curso de LIBRAS na Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS),
fazia trabalhos voluntários em igrejas evangélicas e em outros espaços, promovendo,
inconscientemente, acessibilidade e ajudando os surdos que tivessem necessidade de
comunicação. Cogitei estudar Psicologia, pensando no atendimento especializado aos surdos.
No ano de 2006, tive uma experiência muito significativa no Instituto Helena Antipoff
(IHA), centro de referência, responsável por diversas atividades voltadas para a inclusão de
alunos com alguma deficiência do município em escolas da rede e a capacitação dos
professores na área da educação especial da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Essa
experiência contribuiu bastante para a minha formação e atuação profissional. No IHA,
conheci a professora surda Mônica Astuto, que me incentivou muito, sendo importante
orientadora e motivadora para que eu fizesse o curso de Pedagogia no INES.
Então, em 2007, participei do processo seletivo do INES, sendo aprovada e, em 2008,
iniciei a Graduação em Pedagogia, com ênfase em surdez. Durante o curso de Pedagogia no
DESU, tive a oportunidade de conhecer mais sobre a temática, convivi durante quatro anos
com surdos, lendo e aprendendo sobre eles, sobre sua cultura e suas representações, sobre
como o fenômeno da inclusão pode interferir na vida de algumas pessoas.
Durante o período de formação acadêmica, trabalhei como intérprete de LIBRAS no
Instituto Nacional de Educação de Surdos, buscando ser agente integrante de inclusão das
pessoas surdas na Instituição de referência nacional. No primeiro momento, no período de
2007 a 2013, atuei como contratada por empresas prestadoras de serviço e, posteriormente,
em 2013, como concursada, ocupando o cargo de Tradutor/Intérprete de LIBRAS. Esse
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período conta, naturalmente, como experiência profissional formal, apesar de ser intérprete de
surdos, refletindo sobre esse sujeito, desde quatorze anos de idade.
Com relação à minha capacidade de buscar e alcançar meus objetivos acadêmicos, até
o momento não desisti, e eis-me aqui, hoje investigando o processo de construção de uma
“nova profissão” que faz parte da minha história, que contribui diariamente para a minha
formação social. A escolha pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade
Estácio de Sá na linha de pesquisa da Teoria das Representações Sociais e Práticas Educativas
– RSPE, da Universidade citada, justifica-se devido ao meu interesse por pesquisas e
reflexões relacionadas à inclusão do profissional intérprete de Língua Brasileira de Sinais, em
especial, ao lugar desse profissional, à sua representação no cotidiano escolar inclusivo.
Dessa forma, considero interessante, durante a construção do projeto de pesquisa, a
importância de examinar, problematizar e discutir os aspectos psicossociais na escola, com
um olhar voltado para a cultura contemporânea e as novas representações identitárias dos
intérpretes com os quais trabalho, enfatizando suas expressões emocionais, suas histórias, seu
papel na inclusão. Acredito ser isso o que pode dar sentido ao fazer docente-pesquisador e ao
aprender-ensinar do discente-cidadão.
Durante o curso de Mestrado, desejei aprofundar meus conhecimentos teóricos,
ampliando também os saberes práticos, visando o crescimento profissional e acadêmico.
Tenho intenção de aprofundar minhas pesquisas e obter conhecimentos que possam ser
partilhados nas reflexões teóricas e intervenções para alguns desafios impostos no espaço
escolar e na sociedade brasileira. O que pode estar relacionado à inclusão de pessoas surdas e
ao modo como essa temática cresce em nosso meio, com as tendências tecnológicas,
multiculturais e globalizadas.
Alguns dados desta pesquisa puderam contribuir para o entendimento da relação que
tenho com a comunidade surda e com a língua, particularmente sinto algumas das angústias
similares que apareceram durante a entrevista, e por essa razão fui motivada a pesquisar a fim
de buscar respostas e formas de contribuir para a representação de um grupo social que está
consolidando-se.
Não temos pretensão de resolver os problemas apontados, mas com nossas pesquisas
podemos contribuir na compreensão das novas práticas realizadas pelos TILSPS,
minimizando os desentendimentos e desconfortos ocorridos pela falta de compreensão acerca
de seu papel. A intenção é cooperar para a consolidação da prática e a validação social da
profissão. Os resultados e os estudos realizados durante a revisão bibliográfica comprovam
que os Tradutores/Intérpretes de Libras existem enquanto profissional, conforme Lei de
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regulamentação, contudo socialmente esses sujeitos ainda não são bem compreendidos e cada
vez mais sua identidade fica em constante descredito. Contribui também para o avanço dos
estudos em psicologia social, que busca compreender a formação dos grupos, entender os
comportamentos sociais e qual a real importância do TILSP no processo de inclusão.
Cabe ressaltar que as representações sociais de um grupo são produzidas por uma
sociedade, por meio da comunicação interpessoal, ou seja, da linguagem, porém a relação que
cada sujeito tem com o objeto deste grupo varia de acordo com a subjetividade. Esse foi um
dos pontos que procurando abordar, saber se existe uma representação social. Iniciamos nossa
pesquisa tentando entender como os profissionais se veem, e qual sua relação com a Libras, o
que faz deles um grupo, o que os sujeitos têm em comum.
A língua de sinais é algo comum, muitos sabem Libras, não importa o nível de
formação, o tempo de trabalho, quase todas as pessoas têm algum contato com surdos. O fato
de saber libras e ter relação com surdos é um fator importante, pois revela que grande parte
das pessoas que trabalham como TILSP apresenta algo que vai além do interesse profissional,
entretanto não garante a homogeneidade e a identidade desses profissionais.
Especializar-se na área faz parte do processo da construção profissional, esse é um
fator que ainda precisa ser mais bem compreendido. Lutar pelo reconhecimento da identidade
profissional é um processo adotado por poucos, mas faria muita diferença devido à
instabilidade profissional apresentada.
Meu ensejo é aprofundar os estudos ao ingressar no doutorado, fazer novas
investigações sobre a formação desse grupo social por diferentes perspectivas e,
posteriormente, lecionar em uma universidade. Partilhando dos conhecimentos adquiridos,
contribuindo para o crescimento social e investigativo, buscando sempre novos saberes, por
meio da pesquisa, e compartilhando esses saberes no sentido de “saber ser” e “saber fazer”, de
modo a propagar a igualdade de direitos e o respeito ao próximo.
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