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RESUMO 
 

A integração da comunidade surda na sociedade é um fato, sendo assim, a 
formação de Tradutores Intérpretes de Língua de Sinais, TILS, que atuem 
plenamente neste meio se torna inevitável. Neste contexto, objetivamos com este 
trabalho mostrar como a formação deste profissional tem sido abordada 
historicamente, quais são as atitudes tomadas pelo governo e comunidade surda no 
sentido de formar adequadamente os TILS. A pesquisa realizou-se qualitativamente 
por meio de levantamento bibliográfico de materiais já publicados que contam a 
história destes profissionais ao longo dos tempos, mostrando a importância da 
formação de profissionais bilíngues para inclusão social e educacional dos surdos.  
Vimos que houve uma grande evolução neste sentido, porém ainda existem desafios 
a serem vencidos no Brasil para formação plena destes profissionais. 
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ABSTRACT 
 
 

The integration of the deaf community in society is a reality, and thus the formation of 
translators sign language interpreters, TILS, acting fully in this medium becomes 
inevitable. In this context, we aim to show how the work of this professional training 
has been addressed historically, what are the actions taken by the government and 
the deaf community in order to properly form the TILS. The survey was conducted 
through bibliographies that tell the story of these professionals over the years, 
showing the importance of training of bilingual professionals to social and educational 
inclusion of the deaf. We saw that there was great progress in this direction, but there 
are still challenges to be overcome, because Brazil still track their journey to full 
training of these professionals. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Durante várias décadas os intérpretes/tradutores de Língua Brasileira de 

Sinais, LIBRAS, tiveram sua formação baseada na experiência desenvolvida por 

familiares de surdos ou participantes de comunidades religiosas interessadas na 

causa. Tendo em vista a crescente participação da comunidade surda na sociedade, 

começou-se a questionar a validade deste tipo de intérprete/tradutor. Este artigo 

pretende desenvolver uma linha histórica sobre a formação do profissional 

intérprete/tradutor de Língua de Sinais, através de pesquisa bibliográfica, tomando 

como base primeiramente o surgimento da formação pelo mundo como na Suécia, 

em que há presença do intérprete em trabalhos religiosos desde 1875 e Estados 

Unidos, onde pessoas (parentes ou religiosos), a partir de 1815, começaram a 

intermediar voluntariamente a comunicação dos surdos. No Brasil, em 1857 com a 

criação do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, por Dom Pedro II, mas a 

importância do trabalho de um intérprete/tradutor no país só se deu em meados dos 

anos 1980 e vem crescendo gradativamente à medida que a comunidade surda 

toma seu espaço na sociedade e a Língua Brasileira de Sinais é reconhecida como 

língua. 

A preocupação com a formação intelectual destes profissionais tem feito com 

que o governo mude sua postura quanto ao desenvolvimento de pessoas bilíngues, 

como a aprovação do decreto lei 5.626/2005 que proporcionou o reconhecimento da 

LIBRAS como objeto de estudo científico. Além do poder público, houve uma grande 

movimentação da comunidade surda, com a criação da Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos, FENEIS e a realização de alguns Encontros 

Nacionais de Intérpretes em Língua Brasileira de Sinais.  

 
2 UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DO INTÉRPRETE 

 
 A construção da história deste profissional começa a partir de atividades 

voluntárias, exercidas por parentes, amigos e a comunidade religiosa, que foram 

valorizadas enquanto trabalho à medida que, os surdos começaram a conquistar a 

sua cidadania. A chave da profissão se deu a partir da entrada dos surdos nas 

discussões sociais e o reconhecimento da língua de sinais pelos países enquanto 



língua de fato, garantindo o direito do acesso a ela. Alguns fatos históricos são 

relevantes na construção da profissão de interprete/tradutor. 

Segundo Quadros (2007, p. 13-15), na Suécia, há presença de intérprete em 

trabalhos religiosos desde de 1875, em 1938 o parlamento criou cinco cargos de 

conselheiros para mudos. Já em 1947 haviam mais 20 pessoas na função de 

intérprete. Em 1968 o parlamento decide que todos os surdos teriam acesso ao 

profissional intérprete livre de encargos, neste mesmo ano foi criado o primeiro curso 

de treinamento. Nos Estados Unidos, a partir de 1815, as pessoas começaram a 

intermediar voluntariamente a comunicação para surdos, depois da vinda de Laurent 

Clerc (surdo francês) que promoveu a educação de surdos pelo país.  Mostra que a 

organização desses profissionais no país se iniciou em 1964, quando um grupo de 

intérpretes de língua sinalizada estabeleceu o Registro de Intérpretes para Surdos, 

esse registro assumiu a responsabilidade de formação, treinamento e avaliação, 

estabelecendo código de comportamento ético, também a fundação da Organização 

Nacional de Interpretes (atual RID). Em 1972, o RID começou a selecionar 

interpretes oferecendo registro após avaliação. (WILCOX, 2005 apud QUADROS, 

2008, p. 157) 

No Brasil, apesar da criação por Dom Pedro II, em 1857, do Imperial Instituto 

dos Surdos-Mudos, o trabalho de intérprete é recente, somente em meados dos 

anos 80 começaram a ser utilizados em trabalhos religiosos. 

 
“Nessa época, os intérpretes não tinham o status 
profissional que hoje possuem, mas muitos daqueles 
intérpretes que atuavam nesses espaços se tornaram, 
ao longo dos anos, líderes da categoria e, atualmente, 
participam do cenário nacional enquanto articuladores 
do movimento em busca da profissionalização desse 
grupo, como membros e presidentes das associações 
de intérpretes de Língua de Sinais no país”. 
(QUADROS, 2008, p.153). 

   

De acordo com Quadros, (2007, p. 14-15) em 1988 realizou-se o I Encontro 

Nacional de Intérprete de Língua de Sinais, em 1992 o II Encontro, promovendo um 

intercâmbio entre as diferentes experiências dos intérpretes. Nos anos 1990, foram 

estabelecidas unidades de intérpretes ligadas a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos, FENEIS, em 2002 foi homologada a lei federal que 

reconhece a LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, como oficial das comunidades 



surdas brasileiras. Em 2005, o Decreto 5.626, que considera o tradutor/intérprete, 

aquele que interpreta a língua fonte para outra língua alvo. Ainda segundo o decreto, 

a formação deste profissional deve ser através de curso superior em tradução e 

interpretação, com habilidades em Libras/Língua Portuguesa, isso permitirá ao 

intérprete atuação em todos os níveis da educação.  

Ser tradutor e intérprete é transmitir os conteúdos e informações da língua 

fonte para a língua alvo. E significa ser o intermediário entre nações e até dentro de 

um mesmo país entre grupos ou realidades diferentes, como é o caso dos surdos e 

ouvintes. No Brasil esse profissional domina prioritariamente a Libras e a língua 

portuguesa. 

 

3 FORMAÇÃO DO INTÉRPRETE/TRADUTOR NO BRASIL 
 

Podemos perceber que ao longo da história, a formação do interprete/tradutor 

de língua de sinais se deu informalmente, através de instituições religiosas, que 

procuravam a evangelização dos surdos e por meio de amigos e familiares que por 

terem algum parente surdo, se viram na missão de intermediar os diálogos entre 

eles e ouvintes. 

  
Neste sentido, essas pessoas tiveram que aprender a 
língua de sinais em contato com o surdo e ir 
estabelecendo, ao longo deste contato e da prática, 
um conjunto de conhecimentos e estratégias – 
linguísticas, culturais, sociais, tradutórias etc. – o que 
lhes permitiu viver e exercer o papel de intérprete de 
libras. (RODRIGUES; VALENTE, 2012, p. 16). 

 

Contudo, a formação acadêmica deste profissional é de suma importância 

para mediar o acesso ao conhecimento dos alunos surdos, por isso há uma grande 

procura por este profissional atualmente, visto que os surdos ingressam cada vez 

mais, a cada ano, nas escolas.  

Para ser um intérprete de Libras, primeiro é preciso atentar para as 

competências necessárias para a atuação (QUADROS 2004), são algumas delas: 

- competência linguística nas línguas envolvidas, 

- a bi cultural, com ênfase na identidade cultural da comunidade surda, 

- pragmática ou de estilo, 



- a metodológica, referente à técnica de interpretação adequada (simultânea, 

consecutiva, sussurrada adaptada a Libras, etc.) e 

- a técnica, relativa as novas tecnologias. 

Sendo assim, nos fins dos anos 1990 surgiram os primeiros cursos de 

formação de Tradutor Intérprete de Língua de Sinais (TILS) pelo país, isso talvez 

devido a implementação de filiais da FENEIS por vários estados, contudo estes 

cursos eram de curta duração, formando profissionais com um conhecimento parcial 

em Libras. Em 1997, a FENEIS-RS em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, promovem o primeiro curso de formação de intérprete, esta parceria 

foi muito além da disponibilização de espaço para realização do curso, ela promoveu 

uma integração entre docentes diretamente ligados à educação surda e à formação 

do intérprete.  

Segundo Russo (2010), foram abertos mais alguns cursos de formação de 

TILS no Rio Grande do Sul, alguns de capacitação, outros em nível de extensão. Em 

São Paulo temos curso de Intérprete pela Universidade Metodista de Piracicaba, 

este curso iniciou-se como tecnológico e hoje é uma graduação em 6 semestres e 

também pela Universidade Paulista, que oferece o curso de pós graduação em 

intérprete. No Rio de Janeiro a Universidade Estácio de Sá ofereceu o curso em 

nível tecnológico, mas hoje não é oferecido mais.  

Acompanhando as perspectivas de mudança na sociedade surda, em 2008, a 

Universidade Federal de Santa Catarina, cria o curso de Bacharelado em 

Letras/Libras, na modalidade à distância com 450 vagas distribuídas em 15 polos 

pelo país. Esse desenvolvimento para uma melhor formação intelectual do intérprete 

só se deu depois do decreto 5.626/2005, pois a partir dele houve um avanço nas 

políticas linguísticas em arrolamento a libras, proporcionando, gradativamente, com 

que ela alcançasse o seu lugar como objeto de estudos científicos. O mesmo curso, 

em modalidade presencial, foi oferecido em 2009 pela universidade seguindo a 

seguinte grade curricular: 

 

Tabela 1 - Currículo do curso de bacharelado em Letras, habilitação em Libras: 

1° Semestre 

Fundamentos da Educação de Surdos 
Introdução aos Estudos da Tradução 
Estudos da Tradução I 



Estudos Linguísticos 
2° Semestre 
Escrita de Sinais I 
Estudos da Tradução II 
Língua Brasileira de Sinais I 
Fonética e Fonologia 
Morfologia 
 
3° Semestre 
Escrita de Sinais II 
 
4° Semestre 
Escrita de Sinais III 
Joel Barbosa Júnior & Teresa Cristina dos Santos 
PROFT em Revista 
Anais do Simpósio Profissão Tradutor 2011 
Língua Brasileira de Sinais II  
Sintaxe 
Aquisição da Linguagem 
Sociolinguística 
Estudos da Tradução III 
Aquisição de Segunda Língua 
Língua Brasileira de Sinais III 
Laboratório de Interpretação de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa I 
 
5° Semestre 
Literatura Surda 
Leitura e Produção de Textos 
Língua Brasileira de Sinais IV 
Semântica e Pragmática 
Psicolinguística 
 
6° Semestre 
Análise do Discurso 
Tradução e Interpretação de Libras I 
Língua Brasileira de Sinais V 
Laboratório de Interpretação de Libras e Língua Portuguesa II 
Aquisição da Língua de Sinais 
 
7° Semestre 
Tradução e Interpretação da Libras II 
Língua Brasileira de Sinais VI 



Laboratório de Interpretação de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa III 
Estágio em Interpretação da Língua Brasileira de Sinais 
 
8° Semestre 
Laboratório de Interpretação de Libras e Língua Portuguesa IV 
Trabalho de Conclusão de Curso 
Estágio em Tradução Escrita da Língua de Sinais e Língua Portuguesa 

Fonte: RUSSO, 2009 

 

Em julho de 2010, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS), lança 

um projeto de lei que tramitou no senado como PLC 325/2009 e já havia passado 

pela câmara como Projeto de Lei 4673/2004, regulamentado como lei 12.319 em 

01/09/2010, que regulamenta a profissão de interprete/tradutor, ele prevê algumas 

exigências para profissão:  

• Curso superior em tradução e interpretação com habilitação em libras 

(língua portuguesa); 

• Nível médio com formação em cursos (obtida até 22 de dezembro de 

2015) de educação profissional reconhecidas pelo sistema que os 

credenciou, ou curso de extensão universitária, formação continuadas; 

• Certificado de proficiência, fornecido até o dia 22 de dezembro de 

2015, pela União.  

No mesmo ano, em Porto Alegre, surge a proposta do curso de Bacharelado 

em Letras – tradução e interpretação em libras, começando um novo caminho para 

desenvolvimento de intérpretes/tradutores. 

Outras ações vêm sendo tomadas para a melhor formação do 

intérprete/tradutor, como a proposta de criação de associações de TILS em todo o 

país, atualmente, segundo Russo (2010) contamos apenas com 16 associações que 

representam os intérpretes e a criação da FEBRAPIL (Federação Brasileira dos 

Profissionais Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais).  

Segundo o site da FENEIS, a partir de 2004, com o Programa Nacional 

Interiorizando a Libras, o MEC, continuará fazendo convênios anuais com a Feneis 

que, em parceria com todas as secretarias de educação dos estados, levaram a 

Libras para cidades do interior dos estados brasileiros, mas a formação superior fica 

a cargo, ainda, das grandes universidades federais. 

 



4 FORMAÇÃO DOS TILS: REFLEXÕES 
 

A abordagem do profissional bilíngue para educação dos surdos e seus 

aspectos políticos e pedagógicos é atual no espaço educacional, por isso, passa a 

fazer parte das políticas educacionais brasileiras apenas na última década, motivado 

pela pressão dos movimentos sociais, dos resultados de pesquisas nas áreas da 

Linguística e Educação e da incorporação desses novos conhecimentos e 

tendências às agendas governamentais. Sendo assim, a formação para atuação em 

ambientes educacionais bilíngues é uma necessidade dos dias atuais, mas por ser 

muito recente, a formação oferecida ainda é fruto de experiências de quem já vem 

atuando nesta área há vários anos. Segundo Lacerda (2009, p. 139), para a 

FENEIS, a formação do interprete deve buscar orientar e esclarecer os aspectos 

importantes da interpretação e que o profissional deve conhecer profundamente a 

LIBRAS e as técnicas para interpretar, sem deixar de lado a postura ética 

profissional. Sobre a preparação para tornar-se TILS, a FENEIS diz que os 

interessados devem frequentar cursos de língua de sinais e conviver com pessoas 

surdas, para desenvolverem um uso efetivo da língua. Entretanto apenas estas 

especificações não são o suficiente para se tornar um bom intérprete/tradutor, além 

das características pontuada pela FENEIS é necessário versar sentidos do 

Português para a Libras e vice-versa. É evidente que há necessidade de uma 

afinidade entre o intérprete/tradutor e o surdo, pois ele se torna a pessoa de 

confiança, com a qual o surdo conta em várias situações sociais e pessoais, como ir 

ao médico por exemplo, além das técnicas, alguns aspectos específicos da ação do 

ITLS devemos ter uma maior atenção para que haja uma formação clara deste 

profissional. Além disso, Lacerda (2009, p. 140) coloca que, a concepção de TILS 

gera maior atenção aos níveis de participação da comunidade surda na sociedade 

em geral, visto que, seu envolvimento em diferentes práticas sociais implica 

demandas mais complexas, exigindo consequentemente refinamento da atuação do 

intérprete. Com isso a comunidade surda buscará profissionais cada vez mais 

competentes na abordagem bilíngue como em outros países, assim como a Suécia, 

onde a formação é mais sólida. 

As faculdades, tanto públicas, quanto particulares, começaram a oferecer 

cursos em nível superior para melhor formação do intérprete/tradutor de Libras, mas 

o que se percebe é que ainda não existe uma grade curricular que atenda à 



formação bilíngue Português/Libras e vice-versa. Lacerda (2009, p. 143-144), aponta 

que no curso oferecido pela Universidade Federal Santa Catarina, o vestibular é feito 

em Libras, avaliando-se um conhecimento do aluno na língua, sem assegurar a 

fluência, outro aspecto preocupante é que o Português é pouco avaliado, tanto no 

vestibular quanto no decorrer do curso, a língua é dada como conhecida pelos 

candidatos, o que nem sempre se verifica, pois pessoas fluentes em Libras podem 

ter domínio precário do Português em sua norma padrão ou vice-versa.  

As Instituições de Ensino Superior privadas, aceitam estudantes sem 

conhecimento em Libras, pois, se fosse exigida como requisito, nem sempre poderia 

se formar turmas, sua grade curricular é formada de modo que o aluno aprenda a 

língua durante o curso através de convivência com comunidade surda que são 

entremeadas com experiências de reflexão formal sobre a língua nas aulas, 

favorecendo a aquisição da Libras. O ensino da Língua portuguesa também é pouco 

enfatizado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Historicamente os TILS foram se formando à medida que a comunidade surda 

encontrava seu espaço na sociedade. Esta formação se deu através de pessoas que 

mantinham contato com os surdos, parentes e religiosos, aprendendo na prática 

técnicas para melhor comunicação entre ouvinte e surdos. 
Hoje, percebemos que em todos os níveis escolares, desde o secundário até 

o mestrado existem pessoas procurando especialização e qualificações, que 

refletem no desenvolvimento da comunidade surda. Apesar de essa caminhada 

estar se desenvolvendo a passos lentos, vimos que há o início de uma preocupação 

governamental quanto à inclusão social, no que tange a formação de profissionais 

bilíngues que possam atender eficientemente a comunidade surda, estabelecendo a 

comunicação do ouvinte com o surdo e principalmente a inclusão do surdo nas 

escolas e sociedade.  

Podemos evidenciar que nos grandes centros urbanos, como Porto Alegre, 

São Paulo entre outros, já existe uma mobilização voltada para a formação de 

profissionais bilíngues, propostos por faculdades de ensino superior, mas como a 

abordagem desta linha de conhecimento ainda é muito nova, as grades curriculares 

dos cursos ainda conte falhas, e as Instituições de Ensino Superior tentam da 



melhor forma adequá-las à realidade surda, buscando a formação de profissionais 

que atendam plenamente suas necessidades desta classe, em todos os aspectos. 

Neste sentido para a formação completa dos TILS, a língua de sinais precisa ser 

respeitada e compreendida plenamente, bem como o Português, que não pode ser 

deixado de lado, pois se o intérprete/tradutor que não conhece profundamente sua 

língua padrão, não poderá atender às expectativas da comunidade surda. 
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