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RESUMO
Este estudo teve por objetivo avaliar a suficiência da certificação do Exame Prolibras
para Tradutores Interpretes da Libras - Língua Portuguesa, a partir da opinião de
profissionais certificados pelo Exame no Estado do Rio de Janeiro. Como
procedimento metodológico foi utilizado, no estudo, um questionário misto, reunindo
23 itens fechados e abertos. Foram convidados a participar do estudo, por meio
eletrônico, através de plataforma on-line, 80 tradutores intérpretes, retornando 55
instrumentos respondidos. O conteúdo do instrumento da avaliação focou no perfil dos
tradutores intérpretes, avaliação do Exame, competências e habilidades profissionais
dos especialistas respondentes e a formação para a profissão. A partir da questão
avaliativa: “Em que medida a certificação do Prolibras mostrou-se suficiente para
atender as necessidades profissionais dos tradutores intérpretes de Libras-Língua
Portuguesa, considerando as especificidades linguísticas envolvidas em sua prática
profissional?” o estudo concluiu que o Prolibras atendeu às necessidades dos
tradutores intérpretes, em estudo, legitimando o saber e o trabalho destes
profissionais, certificando com credibilidade e legalidade para o mercado de trabalho.
As recomendações do estudo são para a continuidade de programas como o Prolibras
para novos tradutores intérpretes de Libras-Língua Portuguesa, criação de cursos de
formação na área em médio prazo e revalidação às certificações dos tradutores
intérpretes de Libras – Língua Portuguesa, emitidas nas edições do Exame.
Palavras-chave: Prolibras. Politicas Públicas. Tradutores Intérprete de Libras.

ABSTRACT
Este estudio tuvo como meta evaluar la suficiencia del Examen de Certificación
Prolibras para Traductores Intérpretes de Libras - portugués, a partir de la opinión de
profesionales certificados por el Examen en el Estado de Rio de Janeiro. Como
procedimiento metodológico se utilizó, en el estudio, un cuestionario mixto, reuniendo
23 ítems cerrados y abiertos. Fueron invitados a participar del estudio, por medio
electrónico, a través de plataforma on-line, 80 traductores intérpretes, obteniendo 55
cuestionarios respondidos. El contenido del instrumento de la evaluación se centró en
el perfil de los traductores intérpretes, en la evaluación del Examen, en las
competencias y habilidades profesionales de los expertos demandados y en la
formación para la profesión. A partir de la pregunta evaluativa: "¿En qué medida la
certificación del Prolibras demostró ser suficiente para satisfacer las necesidades
profesionales de traductores intérpretes de libras-portugués, teniendo en cuenta las
especificidades lingüísticas de su práctica profesional?", el estudio concluyó que el
Prolibras atendió a las necesidades de los traductores intérpretes, legitimando el saber
y el trabajo de estos profesionales, certificando con credibilidad y legalidad para el
mercado de trabajo. Las recomendaciones del estudio son seguir con programas
como Prolibras para nuevos intérpretes traductores de libras-portugués, la creación
de cursos de formación en la área en medio plazo y la revalidación de certificaciones
de los Traductores Intérpretes de Libras - portugués, emitidos en las ediciones de el
examen.
Palabras Clave: Prolibras. Politicas Públicas. Traductores Intérpretes de Libras.
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1 SURDEZ E SOCIEDADE OUVINTE
Fisiologicamente, o aparelho auditivo possui duas funções, o equilíbrio e a
audição. Ouvir dá à pessoa a possibilidade de desenvolver a linguagem e, por meio
dela, interagir com o mundo. A audição tem papel fundamental na aquisição e
desenvolvimento da oralidade, qualidade que permite ao indivíduo expressar o
pensamento para si próprio e para os demais (SACKS, 1990).
Por ser abstrata e se utilizar de elementos simbólicos, com capacidade quase
infinita de construção, a linguagem oral, adquirida e organizada a partir das relações
afetivas e socioculturais, tornou-se instrumento fundamental na comunicação do
pensamento humano. A aptidão para ela depende estrutural e organicamente da
audição e do desenvolvimento de funções corticais (CICCONE, 1990).
Em uma sociedade ouvinte - aquela na qual todos os processos comunicativos
derivam da oralidade - a língua, quer se apresente na forma oral ou escrita, é o maior
e mais importante instrumento de comunicação e troca cultural. É por meio dela que
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores sociais são passados de geração a
geração, e adquiridos pelo conjunto de seus membros.
Em sociedades onde ouvir é condição para aquisição de conhecimentos,
muitas vezes, “[...] a surdez é associada a uma condição patológica, deficiente,
incapacitante, que deve ser curada por meio de próteses, terapias de fala,
treinamentos auditivos e aprendizados de comportamentos ouvintes” (NAKAGAWA,
2012, p. 2). Nesse sentido, sendo a língua oral imperativa, “caberá a todos que fazem
parte [...] [dessas sociedades] se adequarem aos seus meios de comunicação,
independentemente de suas possibilidades” (DIZEU; CAPORALI, 2005, p. 584).
A capacidade linguística das pessoas é fundamental para a realização de suas
atividades cotidianas, qualquer que seja o grau de complexidade. Sem a aquisição de
uma língua, “dificilmente seríamos o que somos hoje, em termos de conhecimento,
acesso a informações, desenvolvimento tecnológico e relações interpessoais [...]”.
(LEITE, 2010, p. 172). Independentemente das condições da audição, todas as
pessoas têm as mesmas necessidades linguísticas, ainda que diferenciadas. Sendo
assim, é preciso deixar de perceber o sujeito surdo como sendo portador de patologia
orgânica, por consequência da surdez, e passar a percebê-lo como dotado de
condição linguística diferenciada. Mais do que perda orgânica, a surdez se
caracteriza, especialmente, como “uma marca do sujeito surdo que requer dele a
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organização sensorial de seu mundo sociocultural, cognitivo e linguístico,
caracterizando-se de maneira diferente daquela que fazem as pessoas que ouvem”.
(CICCONE, 1990).

1.1 A PESSOA SURDA E SUA LÍNGUA
Para a maioria da população surda, a língua efetiva que contempla a
comunicação entre seus pares e de acesso comunicativo na sociedade, é a língua de
sinais. Na Educação das pessoas surdas, a comunicação sempre foi uma
preocupação, a linguagem sinalizada foi um dos meios utilizados para se alcançar a
comunicação entre ouvintes e surdos. Desde o século XV na Europa, religiosos,
responsáveis pela educação das pessoas surdas, faziam uso de sinais manuais, como
instrumento de comunicação, na tarefa de educar seus alunos surdos. E, no século
XVII, Juan Pablo Bonet, professor de surdos, publicou o primeiro livro chamado
Reduction de las letras, y arte para ensenar a ablar los mudos (ROCHA, 2008), que
por meio de seu método para o ensino de surdos, mesmo não sendo adepto da
comunicação gestual, fez uso do alfabeto manual (dactilologia), como instrumento
facilitador para o ensino da leitura.
Figura 1 - Alfabeto Manual utilizado por Bonet

Fonte: BONET (1620).

Na comunidade surda brasileira, a língua de sinais se constituiu naturalmente.
Como em muitos países, no Brasil, as línguas de sinais foram preservadas e passadas
de geração em geração a partir das famílias de surdos e do intercâmbio entre suas
associações. Encontros e competições esportivas organizadas, dentre outros
eventos, também favoreceram a interação social e linguística dessa comunidade,
garantindo-lhe a construção e vivência da própria língua.
O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), órgão do Ministério da
Educação (MEC), única instituição de educação de surdos no país, que tem como
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uma de suas atribuições subsidiar políticas para Educação de Surdos, por muito
tempo recebeu alunos de todo o Brasil, tornando-se referência em Educação e
socialização dos surdos, o que representou importante instrumento de disseminação
da língua de sinais, em todo o território nacional (ROCHA, 2008). Desde a sua
fundação, em 1857, até os dias de hoje, reúne surdos de todo país garantindo a troca
de informações entre seus pares (QUADROS, 2009).
Os últimos dados estatísticos do IBGE (2010) registram que mais de nove
milhões de brasileiros possuem algum tipo de surdez. Estudos anteriores indicam que,
no país, grande parte dessa população se utiliza de linguagem própria (QUADROS,
2002). Nos anos 1980, os surdos iniciaram um movimento pela oficialização de uma
língua de sinais brasileira. Por sua força política, a forma de expressão, até então
percebida como linguagem, foi reconhecida por meio da Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002)
como Língua Brasileira de Sinais – Libras, a língua da comunidade surda brasileira:

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema
lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades
de pessoas surdas do Brasil.

A aprovação da legislação representou uma conquista importante para a
comunidade surda brasileira, que constantemente reivindicava o direito a uma língua
nacional e legítima. Com o desdobramento da Lei da Libras, por meio do Decreto nº
5.626/2005, foram estabelecidas as diretrizes de uso para atender às demandas
relativas à inclusão social e educacional, descritas e regulamentadas no Art. 14,
Capítulo IV:
As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente,
às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação
nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de
educação, desde a educação infantil até à superior. (BRASIL, 2005).

Visando garantir o atendimento educacional especializado, previsto no citado
artigo, o Decreto recomendou às instituições federais de ensino:
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 Promover cursos de formação de professores para viabilizar o ensino, o uso,
a tradução e interpretação de Libras para Língua Portuguesa, sendo essa a segunda
língua das pessoas surdas;
 Ofertar, obrigatoriamente, o ensino da Libras e da Língua Portuguesa, desde
a educação infantil;
 Manter as escolas com pessoal especializado - professor, instrutor, tradutor
e intérprete de Libras (para Língua Portuguesa) - e aptas a adotar mecanismos de
avaliação, compatíveis ao aprendizado da Libras e Língua Portuguesa, observando
que a primeira requer o uso de meios eletrônicos e tecnológicos apropriados;
 Disponibilizar tecnologias de informação e comunicação como recursos de
apoio à educação dos alunos surdos ou com deficiência auditiva.
Para atender efetivamente a tais recomendações, o Estado necessitou contar
com a atuação de profissionais bilíngues, isto é, aptos nas duas modalidades
linguísticas - Línguas de Sinais e Língua Portuguesa – de maneira a intermediar a
comunicação entre surdos e ouvintes, a partir de traduções e interpretações.
Diante da carência de cursos de formação na área da Tradução e Interpretação
de Libras e, ainda, da necessidade de se certificar profissionais, com expertise em
tradução e interpretação em Libras e Língua Portuguesa, o governo federal criou o
Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras - Língua
Portuguesa – Prolibras, cumprindo o que determina o Art. 19 do citado Decreto.
(BRASIL, 2005):

Art. 19. Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto,
caso não haja pessoas com a titulação exigida para o exercício da
tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, as instituições
federais de ensino devem incluir, em seus quadros, profissionais com
o seguinte perfil:
Parágrafo único. As instituições privadas e as públicas dos sistemas
de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão
implementar as medidas referidas neste artigo como meio de
assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à
comunicação, à informação e à educação.

Por motivos operacionais na administração nas instituições envolvidas, não
ocorreram as 10 edições do Prolibras no período estipulado, entre os anos de 2006 a
2015, conforme determinação da legislação já citada. Tanto a implantação do
Prolibras, assim como as cinco primeiras edições, realizadas entre 2006 e 2010,
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ficaram sob a responsabilidade do INEP, como consta em Portaria Normativa de Nº
11, de 9 de agosto de 2006, do Ministério da Educação:
Art. 4° A implantação do Prolibras se dará em 2006 e, [...], constituirá
um exame nacional sob a responsabilidade do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas "Anísio Teixeira" INEP.
§ 1° O Prolibras, em 2006, será realizado por meio de parceria entre
o Ministério da Educação - MEC, o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas "Anísio Teixeira" - INEP e a Universidade Federal de
Santa Catarina - UFSC. (BRASIL, 2006).

No ano de 2010, na quinta edição do Exame, o MEC, por meio da Portaria
Normativa MEC 20/2010 transferiu a responsabilidade de realização do Prolibras,
para o INES. O INEP, junto com a Secretaria de Educação Especial/SEESP
passaram a parceiros do INES:

Art. 1º O Programa Nacional para a Certificação de Proficiência em
Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e
Interpretação de Libras/Língua Portuguesa - Prolibras, será
realizado, a partir 2011, sob a responsabilidade do Instituto Nacional
de Educação de Surdos - INES.
§ 3º O Prolibras será desenvolvido em parceria com a Secretaria de
Educação Especial/ SEESP e o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. (BRASIL, 2010).

No processo de mudança de instituições, responsáveis pela aplicação do
Prolibras, nos anos subsequentes, 2011 e 2012, o Exame não foi realizado em função
dessa mudança, tendo como resultando o atraso na realização das provas dentro do
período previsto pelo Programa. Só no ano de 2013 a sequência foiretomada, com a
aplicação da sexta edição. Novamente, no ano de 2014 não acorreu a aplicação,
deixando de dar sequência às edições.
Com a ausência de aplicações do Exame, a sétima edição foi realizada no ano
de 2015, concluindo o Programa, no período de 10 anos, conforme previsto na
legislação, porém com sete edições.

Durante esse período, do ano de 2006 à 2015, nas suas sete edições, conforme
consta dos Relatórios Técnicos, o Prolibras avaliou, em todo território nacional, um
total de 19.168 candidatos, interessados em obter a certificação de proficiência em
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Tradução e Interpretação da Libras - Língua Portuguesa e, desse conjunto, certificou
4.177 profissionais, conforme consta da Tabela 1.

Tabela 1 - Quantitativos de inscritos e aprovados nacionalmente nas sete edições do
Prolibras
Anos das Edições

2006

Nº de inscritos

2.218 2.126 1.889 2.453 2.783 3.719 3.980 19.168

Nº de aprovados

740

2007

740

2008

723

2009

522

2010

433

2013

242

2015

777

Total

4.177

Fonte: A autora (2017).

Muito embora estudos tenham tomado o Prolibras por objeto (PEREIRA, 2008;
CLAUDIO, 2010; SILVA, 2012), a falta de avaliações regulares, por parte dos órgãos
oficiais, deixou de noticiar a sociedade se todo o investimento público, realizado ao
longo desses anos, se justificou diante da demanda social em torno da qualidade da
práxis dos profissionais certificados. Ou, se ao contrário, barreiras de diversas ordens
limitaram ou têm limitado o pleno exercício da profissão.

1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O presente estudo propôs-se a avaliar a suficiência da certificação do Exame
Prolibras para Tradutores Interpretes da Libras - Língua Portuguesa, para sua
atuação. Com isso, buscou conhecer se, na opinião dos profissionais, o Exame os
avaliou considerando o conjunto das competências requeridas pela ocupação, ou se,
diferentemente, novos domínios revelaram-se necessários, a partir da atuação
cotidiana.
Justifica-se o estudo porque, desde a primeira edição do Prolibras, em 2006,
nenhum estudo avaliativo formal e sistemático foi implementado por parte do Estado
afim de apreciar o quão satisfatório foram seus resultados, quer se considere o total
de Tradutores e Interpretes da Libras - Língua Portuguesa certificados, para atender
as demandas do país, quer se considere a sua proficiência nos saberes e fazeres
fundamentais no campo da Educação de Surdos.
O estudo também ganha relevância quando se mostra capaz de fomentar e
subsidiar as discussões que buscam contribuir para o aprimoramento das políticas
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públicas na área da Tradução e Interpretação da Libras - Língua Portuguesa e, por
conseguinte, das iniciativas delas decorrentes.
Além disso, a proficiência dos tradutores intérpretes de Libras concorre,
diretamente, com a inclusão de surdo atuando direta ou indiretamente em todos os
campos onde a comunicação se faz necessária. O Estatuto da Pessoa com
Deficiência, (BRASIL, 2015), do acesso à informação e à comunicação, Capítulo II,
determina:

Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com
organizações da sociedade civil, promover a capacitação de
tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de
profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e
legendagem.

Portanto, deve-se lembrar de que o tradutor intérprete de Libras – Língua
Portuguesa, é aquele que se faz sempre presente nas e com as Comunidades Surdas.
O domínio das línguas envolvidas, Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa,
está relacionado ao uso delas e também ao conhecimento de seus aspectos culturais,
como afirma Marques (2006, p.144) em seu estudo: “Carente de um curso superior
nesta área de formação, o profissional intérprete tem suas habilidades aprimoradas
nas Comunidades Surdas [...]. São pessoas de confiança das pessoas surdas [...]”.
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2 PROGRAMA NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM
LIBRAS E EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LIBRAS-LÍNGUA
PORTUGUESA
O Ministério da Educação (MEC), em atendimento aos Artigos 7°, 8° e 20, do
Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, deliberou:

Art. 1° Criar o Programa Nacional para Certificação de Proficiência em
Libras e para Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação
da Libras-Língua Portuguesa - Prolibras a serem conferidos aos
aprovados em exames de: [...] I - proficiência em Língua Brasileira de
Sinais - Libras; II - proficiência em Tradução e Interpretação da Libras
- Língua Portuguesa. (BRASIL, 2006).

Promovido pelo MEC e desenvolvido por instituições de ensino superior, o
Prolibras objetivou certificar a proficiência em Libras, de pessoas surdas ou ouvintes,
para o ensino da Língua Brasileira de Sinais-Libras e para o exercício da função de
tradutor e intérprete da Libras-Língua Portuguesa (BRASIL, 2006).
Nas sete edições do Exame, cerca 11 milhões de reais foram investidos para
dar andamento a essa política pública brasileira de grande importância, a fim de
proporcionar acessibilidade linguística às pessoas surdas, usuárias das línguas de
sinais. No período de 2006 a 2015, foram certificadas, em todo o território nacional,
4.177 profissionais, com expertise em tradução e interpretação da Libras, sendo
aprovados 532, com a certificação de Tradutores Intérpretes, no estado do Rio de
Janeiro, conforme Tabela 2.
Tabela 2- Prolibras: total de candidatos inscritos e aprovados no Estado do Rio de Janeiro
Ano de Realização do
Prolibras

Inscritos

2006
2007
2008
2009
2010
2013
2015

219
219
233
381
307
355
557

Fonte: A autora (2017).

Participantes
Quantitativo de
Percentual de
Certificados
Certificados (%)
96
43
106
49,1
118
51
89
23,6
50
16,3
47
13,3
92
16,5
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2.1 O EXAME DE PROFICIÊNCIA E SUA ESTRUTURA
2.1.1 A prova objetiva
Para participar do Exame, a exigência mínima aos candidatos à certificação era
a conclusão do Ensino Médio (BRASIL, 2005).
Por se tratar de uma língua que não se faz uso da modalidade escrita, pois ela
é viso-motora, o conteúdo da prova foi produzido em vídeos.
Com um formato próprio, a avaliação do Exame de proficiência – Prolibras, foi
desenhado para ser aplicado em duas etapas, em todas as edições, seguindo o
seguinte modelo:
A primeira etapa, com três horas de duração, de caráter eliminatório era
apresentada em Libras e na forma de filme, projetada em um telão. Para cada sala de
prova, havia um telão com a projeção. Com este modelo, cada sala de prova variava
em torno de 20 candidatos, para não prejudicar a visibilidade.
A Figura 2 exibe um sinalizador surdo transmitindo, em Libras, os itens da prova
e as opções de resposta. Posteriormente, o candidato deveria, em seu caderno
resposta, a sua opção para cada questão.
Figura 2 – Prolibras 2015: questão em Libras de prova objetiva

Fonte: INES; UFSC (2015).

Constando de 25 questões de múltipla escolha, com quatro opções de
resposta, essa etapa foi apresentada em dois momentos distintos, em conformidade
à orientação do Edital INES-UFSC (INES; UFSC, 2015):
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a) No primeiro momento, cada uma das 25 questões [...] [foi] projetada
duas vezes consecutivas, com intervalo de 5 (cinco) segundos
entre elas.
b) No segundo momento, as 25 questões [...] [foram] projetadas com
intervalo de 3 (três) segundos entre elas, sem repetição.

Por meio dela, buscou-se avaliar o conhecimento dos candidatos em relação a
conhecimentos linguísticos e gramaticais da Libras, Educação de Surdos e legislações
específicas das áreas envolvidas. Os conteúdos programáticos considerados no
programa da prova foram os seguintes (INES; UFSC, 2015):

1. Gramática da Língua Brasileira de Sinais - Libras
2. Cultura, comunidades e identidades surdas
3. O trabalho do tradutor / intérprete de Língua Brasileira de Sinais –
Libras na educação
4. História da educação de surdos
5. Legislação específica sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras
6. Políticas públicas para a educação bilíngue de surdos no Brasil

De acordo com as orientações do Edital (INES; UFSC, 2015), 12 horas após a
realização da primeira etapa do Exame, a lista de habilitados para a segunda etapa
da prova, era divulgada. A Figura 3 ilustra a maneira pela qual os candidatos
habilitados para essa nova etapa eram informados quanto ao dia, a hora e ao local da
prova.
Figura 3 – Estado do Rio de Janeiro: candidatos habilitados para a 2ª etapa
Nome

Inscrição

Castro
Alves

31255

Cora
Coralina

30289

Machado
de Assis

31199

Fonte: INES; UFSC (2015).

Certificação
Proficiência na Tradução e
Interpretação da LIBRAS-Língua
Portuguesa
Proficiência na Tradução e
Interpretação da LIBRAS-Língua
Portuguesa
Proficiência na Tradução e
Interpretação da LIBRAS-Língua
Portuguesa

Local da
prova

Data/Horário

Estúdio 2

02-10-2015
16:15

Estúdio 1

29-09-2015
15:30

Estúdio 2

02-10-2015
15:30
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2.1.2 A prova prática
A prova prática de Proficiência na Tradução e Interpretação da Libras - Língua
Portuguesa propôs-se avaliar o desempenho individual de cada candidato, em três
partes distintas, conforme as orientações do Edital:
Na primeira,

o participante [...] [fazia] uma apresentação pessoal, em libras, na qual
[...] [deveria] identificar-se, falar sobre sua formação, sobre sua
atuação junto à comunidade de surdos e sobre suas perspectivas de
atuação profissional. (tempo máximo de 5 minutos). (INES; UFSC,
2015).

Na segunda,

O participante [...] [assistia] a um vídeo, gravado em Libras, sobre
assunto correlato ao programa da prova prática [...]. Em seguida, [...]
[assistia] novamente ao vídeo e então [fazia] a interpretação ou
tradução para a Língua Portuguesa [...] (INES; UFSC, 2015).

E na última,

O participante, inicialmente, [...] [assistia] a um vídeo, gravado em
Língua Portuguesa, sobre assunto correlato ao programa da prova
prática [...]. Em seguida, [...] [assistia] novamente ao vídeo e então [...]
[fazia] a interpretação ou tradução para Libras [...] (INES; UFSC,
2015).

Com os candidatos ouvintes, a interpretação da Libras para a Língua
Portuguesa era realizada simultânea e oralmente, sendo filmada e gravada em DVD.
Com os surdos, a tradução da Libras para a Língua Portuguesa era realizada na forma
escrita e registrada em formulário, enquanto que a tradução da Língua Portuguesa
para a Libras, filmada e gravada em DVD, após leitura do texto escrito (INES; UFSC,
2015).
Por meio das duas etapas do Exame, os candidatos deveriam expressar a
fluência na Libras e estruturação textual, considerando a equivalência entre as duas
línguas envolvidas (INES; UFSC, 2015).
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2.2 O INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS
Interpretar consiste em estabelecer uma comunicação verbal ou não verbal
entre duas entidades, simultânea ou consecutivamente. O intérprete (MICHAELIS,
2009) é quem traduz numa língua aquilo que ouve ou lê noutra, intermediando a
comunicação entre indivíduos que não falam a mesma língua.
O ato de interpretar é bastante complexo e exige do profissional conhecimento
linguístico das línguas envolvidas no processo da tradução. Para interpretar, o tradutor

Processa a informação dada na língua fonte e faz escolhas lexicais,
estruturais, semânticas e pragmáticas na língua alvo que devem se
aproximar o mais apropriadamente possível da informação dada na
língua fonte. [...] o intérprete também precisa ter conhecimento técnico
para que suas escolhas sejam apropriadas tecnicamente.
(QUADROS, 2002, p. 17).

A interpretação se dá entre as línguas faladas e sinalizadas, envolvendo,
portanto, as modalidades orais-auditivas e visuais-espaciais (QUADROS, 2004).
Segundo Roberts (1992 apud QUADROS, 2002, p. 73-74), a função do tradutor
intérprete de língua de sinais e língua portuguesa exige o domínio de seis
competências, apresentadas a seguir.
A competência para transferência envolve dois tipos de habilidades: a de “[...]
transferir uma mensagem na língua fonte para língua alvo sem influência da língua
fonte” e a de “[...] transferir da língua fonte para língua alvo de forma apropriada do
ponto de vista do estilo.” (QUADROS, 2002, p. 74).
A competência na área requer do tradutor “conhecimento [...] para compreender
o conteúdo de uma mensagem recebida e que está sendo interpretada”, já a
competência técnica exige habilidades relativas ao posicionamento do intérprete no
ato da interpretação e [ainda] habilidade no uso de equipamentos, como microfones e
fones de ouvido” (QUADROS, 2002, p. 74).
A competência linguística, bastante complexa, pressupõe,

Habilidades em manipular com as línguas envolvidas no processo de
interpretação (habilidade em entender o objetivo da linguagem usada
em todas as suas nuanças e habilidade em expressar corretamente,
fluentemente e claramente a mesma informação na língua alvo); os
intérpretes precisam ter um excelente conhecimento de ambas as
línguas envolvidas na interpretação (ter habilidade para distinguir as
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idéias principais das idéias secundárias e determinar os elos que
determinam a coesão do discurso). (QUADROS, 2002, p. 73-74).

A competência metodológica demanda

Habilidade em usar diferentes modos de interpretação (simultâneo,
consecutivo, etc), habilidade para escolher o modo apropriado diante
das circunstâncias, habilidade para retransmitir a interpretação,
quando necessário, habilidade para encontrar o item lexical e a
terminologia adequada avaliando e usando-os com bom senso,
habilidade para recordar itens lexicais e terminologias para uso no
futuro. (QUADROS, 2002, p. 74).

E, por fim, a competência bicultural, que solicita
Profundo conhecimento das culturas que subjazem as línguas
envolvidas no processo de interpretação (conhecimento das crenças,
valores, experiências e comportamentos dos utentes da língua fonte e
da língua alvo e apreciação das diferenças entre a cultura da língua
fonte e a cultura da língua alvo). (QUADROS, p. 2002, p. 74).

O intérprete também é um tradutor. Por conseguinte, no caso da língua de
sinais, o tradutor e intérprete é aquele profissional que atua na tradução e
interpretação da Língua Brasileira de Sinais – Libras – para a Língua Portuguesa, e
vice-versa. Muitas vezes, há necessidade de que o intérprete de Libras tenha domínio
de outras línguas orais, como o espanhol e o inglês, ou até domínio da língua de sinais
americana, para que possa atuar em conferências internacionais.
No Brasil, o papel de tradutor intérprete foi desempenhado inicialmente por
pessoas ouvintes que tinham conhecimento das duas línguas ou interesse em
aprender sinais. Na educação, professores, após adquirirem conhecimentos de sinais,
por meio do convívio com alunos surdos, intermediavam a comunicação entre esses
alunos e os demais. Nos outros espaços sociais, as pessoas, que adquiriram a língua
de sinais, a partir de situações de convivência, no âmbito da família, das igrejas e de
outros grupos, assumiram, com frequência, o papel de tradutor intérprete (QUADROS,
2002).
As associações de surdos sempre mantiveram intercâmbios entre si,
possibilitando contatos entre os membros da comunidade do país. Festas, jogos,
campeonatos, dentre outros eventos, viabilizaram interações sociais e linguísticas que
garantiram à comunidade surda a construção da própria língua. O INES representou
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importante instrumento de disseminação da Libras no país. Desde a sua fundação,
em 1857, reúne alunos surdos das diversas regiões, garantindo a escolarização e a
troca de conhecimentos linguísticos entre eles (ROCHA, 2008).
Instituições especializadas, como o INES, a Federação Nacional de Educação
e Integração de Surdos e as Associações de Surdos desempenharam importante
papel no campo da educação não formal, capacitando profissionais que já vinham
atuando em situações para a acessibilidade dos surdos.
Momentos marcantes na Educação de Surdos contribuíram para a
profissionalização do trabalho do tradutor e intérprete de língua de sinais, a exemplo
dos que se destacam:
 Presença de intérpretes em trabalhos religiosos, se intensificou nos anos 80;
 Ainda nos anos 80, o surgimento de cursos de “linguagem de sinais” pela
FENEIS;
 I Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, em 1988, organizado
pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos;
 II Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, em 1992;
 Encontros Estaduais realizados nos anos 1993 e 1994.
A homologação da lei da Libras, em 2002, representou um passo fundamental
nos processos de reconhecimento e de formação do profissional intérprete da língua
de sinais no Brasil, assim como em sua atuação no mercado de trabalho. Por meio
dela, garantiu-se aos surdos o direito de acesso linguístico mediado por intérpretes de
língua de sinais (BRASIL, 2005). Por último, ocorreu a regulamentação da profissão
através da Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010.
Conforme determina a legislação (BRASIL, 2010), a formação do Tradutor
Intérprete de Libras deve ocorrer a partir de cursos de educação profissional,
reconhecidos pelo sistema que os credenciou, ou por outros de natureza extensionista
ou de formação continuada, promovidos por instituições de ensino superior e
instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação. De acordo com o Art. 6 o, da
mesma legislação, o tradutor intérprete tem como atribuições:

Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos
e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a
língua oral e vice-versa;
Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as
atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas
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instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de
forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares;
Atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e
nos concursos públicos;
Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das
instituições de ensino e repartições públicas; e
Prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos
administrativos ou policiais. (BRASIL, 2010).

O Tradutor Intérprete de Libras deve ter como preceitos éticos, inerentes a sua
profissão, a confiabilidade/credibilidade, quanto ao sigilo profissional; a imparcialidade,
devendo ser neutro sem interferir nas informações com suas opiniões; discrição,
estabelecendo limites na sua atuação; manter distanciamento profissional não deixando
que sua vida pessoal promova interferências em sua atuação, e fidelidade a
interpretação, sem alterar as informações recebidas, devendo interpretar apenas o que
realmente foi dito (QUADROS, 2002).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esse Capítulo estrutura-se por meio de cinco seções: a primeira e a segunda
discorrem respectivamente sobre a abordagem e questão avaliativa, a terceira e a
quarta, sobre a construção e validação do instrumento de medida e avaliação e sobre
a coleta de dados; a última ocupa-se da análise e interpretação de dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Por razões metodológicas, as avaliações fazem uso de uma ou mais
abordagens que, se expressando na forma de concepções, orientam as ações a
serem realizadas, segundo tipos de estrutura lógica (CRUZ; MOREIRA, [2015?],
p. 1).
Os sistemas classificatórios das abordagens levam em conta diferentes grupos
de critérios: afinidade teórica, usos e propósito da avaliação. No caso, o último dos
critérios foi considerado, favorecendo a escolha da abordagem centrada em
consumidores, ou seja, centrada no ato de consumir (MICHAELIS, 2009) em que se
engajam as pessoas que se expõem ou se utilizam de determinado serviço, produto,
atividade

ou

programa.

Assim,

no

âmbito

do

estudo,

os

consumidores

corresponderam a tradutores intérpretes em Libras-Língua Portuguesa, certificados
pelo Prolibras.

3.2 QUESTÃO AVALIATIVA
As questões avaliativas têm por finalidade precisar e delimitar o foco da
avaliação. Em geral, só são formuladas quando já se possui clareza acerca das metas,
dos objetivos e das atividades que se fazem necessárias à avaliação. A utilidade das
perguntas avaliativas pode ser assim destacada:
Focaliza a avaliação e dá estrutura;
Orienta o processo de planejamento da avaliação, incluindo a coleta
de dados e os métodos a serem utilizados para obter informações
importantes para os implementadores, beneficiários, os que se
empenharam e os interessados no programa;
Relata como os resultados serão novamente incorporados ao
planejamento e implementação para melhorar o programa (UN
MUJERES, 2012).
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No estudo, considerando o seu objetivo, a questão avaliativa formulada foi a
seguinte:
Em que medida a certificação do Prolibras mostrou-se suficiente para atender
as necessidades profissionais

dos tradutores

intérpretes

de

Libras-Língua

Portuguesa, considerando as especificidades linguísticas envolvidas em sua prática
profissional?

3.3 INSTRUMENTAÇÃO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO
As respostas dos tradutores intérpretes em Libras-Língua Portuguesa,
certificados nos sete Exames do Prolibras, que se acham relacionadas à questão
avaliativa, foram obtidas através da aplicação de um questionário, que teve como base
critérios específicos estabelecidos para a profissão (QUADROS. 2002). Segundo
Sampieri, Collado e Lúcio (2013, p. 235),

Esse talvez seja o instrumento mais utilizado para coletar dados. Um
questionário é um conjunto de perguntas a respeito de uma ou mais
variáveis que serão mensuradas [e avaliadas]. Deve ser congruente
com a formulação do problema e [com] a hipótese [de pesquisa] [ou
com a pergunta avaliativa].

Em sua obra clássica, Selltiz, Wrigtsman e Cook (1981, p. 25) lembram que a
precisa formulação do problema de pesquisa constitui-se no ponto de partida da
construção do instrumento de medida e avaliação. Por extensão, no campo da
Avaliação o mesmo ocorre. Os autores listam os passos inerentes à elaboração do
questionário:

Decidir quais informações serão necessárias [ao estudo], decidir que
tipo de questionário será empregado [para fins de coleta de dados],
escrever um primeiro esboço [do instrumento], reexaminar e revisar as
questões [formuladas], [...], editar o questionário e especificar
procedimentos para o seu uso.

Nesse estudo, o instrumento avaliativo foi elaborado tendo como base
conteúdos de prova do Exame (Figura 1) e as competências listadas por Quadros
(2002), organizadas em categorias e indicadores conforme Quadro 1.

28

Quadro 1 – Categorias e indicadores na área de Tradução e Interpretação em Libras –
Língua Portuguesa
Categorias
Competência
para
transferência
Competência
na área
Competência
técnica

Competência
linguística

Competência
metodológica

Competência
bicultural

Indicadores
Habilidade para transferir uma mensagem na língua
fonte para língua alvo sem influência da língua fonte.
Habilidade para transferir da língua fonte para língua
alvo de forma apropriada do ponto de vista do estilo.
Conhecimento do conteúdo da mensagem recebida
para ser interpretada
Posicionamento do intérprete, quanto a sua localização
no espaço, no ato da interpretação.
Uso de equipamentos (microfones e fones de ouvido).
Habilidade no uso das línguas envolvidas no processo
de interpretação.
Habilidade para compreender o objetivo da linguagem
usada em todas as suas nuanças.
Habilidade para expressar corretamente, de forma
fluente e clara a mesma informação na língua-alvo.
Habilidade para distinguir as ideias principais das ideias
secundárias e determinar os elos que determinam a
coesão do discurso.
Habilidade em usar os modos de interpretação
simultâneo e consecutivo.
Habilidade para escolher o modo apropriado de
interpretação diante das circunstâncias.
Habilidade para retransmitir a interpretação, quando
necessário.
Habilidade para encontrar o item lexical e a terminologia
adequada avaliando e usando-os com bom senso.
Conhecimento das culturas que subjazem as línguas
envolvidas.
Conhecimento das crenças, valores, experiências e
comportamentos dos utentes das línguas envolvidas e
das diferenças entre as culturas linguísticas

Itens do
Instrumento
12 e 16
12 e 16
12 e 16
12 e 16
12 e 16
13
13
12 , 13 e 16
12 e 16
12 e 16
12 e 16
12 e 16
12 e 16
13
13

Fonte: A autora (2017).

Em seguida, decidiu-se acerca do tipo de questionário a ser construído: misto,
porque deveria reunir itens fechados, abertos e outros mistos, com parte fechada e
parte aberta. Os itens ou perguntas fechadas são os que oferecem aos respondentes
conjuntos de respostas pré-elaboradas, sejam do tipo afirmativa ou negativa, falso ou
verdadeiro, respostas de múltipla escolha, entre outras possibilidades (GRAY, 2012).
Os itens ou perguntas abertas, por sua vez, “Não têm resposta definitiva e contêm
respostas que são registradas integralmente, de modo que o questionário deve ser
desenhado de maneira que os respondentes consigam oferecer essas respostas sem
restrição de espaço” (GRAY, 2012, p. 282).
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Para dar início ao primeiro esboço do questionário, buscou-se conhecer as
especificidades de seus elementos estruturantes - título, instruções (gerais e
específicas, se necessário), itens, informações complementares (COLTON; COVERT,
2007), considerando as contribuições de Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012), Gray
(2012), e Hill e Hill (2009), conforme mostra o Quadro 2.
Quadro 2 – Características fundamentais de elementos estruturantes dos questionários
Elemento
estruturante
Título

Introdução

Instruções

Itens

Característica
Deve expressar o propósito do instrumento.
Deve incluir pedido de cooperação do respondente.
Explicitar o motivo da aplicação do instrumento.
Apresentar a natureza da informação solicitada.
Declarar formalmente a confidencialidade das respostas.
Informar prazo e forma de devolução do instrumento.
Informar o modo pelo qual as respostas serão dadas.
Ordenar logicamente os itens, reunidos em temas
Limitar o número de itens , considerando o propósito do estudo e o
interesse dos respondentes.
Cobrir todos os aspectos em questão, proporcionalmente.
Diagramar o instrumento favorecendo a sua aparência estética.

Fonte: A autora (2017).

No que tange à caracterização dos respondentes, considerou-se oportuno
retomar alguns aspectos do questionário socioeconômico respondido pelos tradutores
intérpretes em Libras-Língua Portuguesa à ocasião da inscrição no Prolibras.
Em sua primeira versão, o instrumento construído constou de três partes. A
primeira, voltada às características sociais e profissionais dos respondentes, incluiu
um total de 11 perguntas. A segunda parte constou de seis itens, referentes a cada
uma das competências no campo da tradução e interpretação de Libras-Língua
Portuguesa e a última, três perguntas sobre a formação da profissão.
Posteriormente, o instrumento foi submetido a dois tipos de validação de
conteúdo e técnica que buscaram, respectivamente, assegurar se (a) a medida a ser
feita por ele “abrange uma gama de significados relacionados ao conceito ou
constructo” e (b) “o instrumento e suas questões [...] [apresentam] qualidade técnica
de construção, obedecendo a regras demandadas pela literatura pertinente à área.”
(ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 62). Essas validações foram
estabelecidas a partir das opiniões de dois grupos de especialistas: dois da área de
Educação de Surdos (um tradutor intérprete e uma linguista) e um, de Avaliação.
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Após o processo de validação, e, considerando-se a procedência das
sugestões dos especialistas envolvidos, o instrumento incluiu dois novos itens,
voltados à avaliação geral do Exame, que compuseram o quarto bloco de questões.
A versão final do instrumento acha-se no Apêndice A.

3.4 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
A decisão sobre a origem do público que participou da avaliação na condição
de respondente decorreu da trajetória profissional da autora, que atua, no Estado do
Rio de Janeiro, em Educação de Surdos, há mais que 30 anos.
A inexistência de cadastro único para os profissionais da especialidade, quer
se considere o Estado ou o país, levou ao estabelecimento dos critérios que nortearam
a seleção dos respondentes, conjugando-se vínculo profissional com instituições de
referência:
 Ser profissional do INES, órgão de referência do Ministério da Educação e
responsável pela realização dos cinco últimos Exames;
 Estar cadastrado em Federações de tradutores intérpretes reconhecidas;
 Ter atuado em aplicação dos Exames cadastrados pela Comissão
Permanente de Vestibular (COPERVE), da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), responsável pela logística de aplicação.
Para tal, foram feitos contatos com três representantes da classe de Tradutores
Intérpretes em Libras-Língua Portuguesa, vinculados ao INES, à UFF e a Federações
de Tradutores Intérpretes de Libras – Língua portuguesa. Também foram levantados
nomes de profissionais em cadastros das edições dos Exames realizados no Rio de
Janeiro, sob a responsabilidade da Coperve/UFSC.
A partir dos contatos e do levantamento, identificaram-se 80 Tradutores
Intérpretes em Libras-Língua Portuguesa, certificados no Estado do rio de janeiro, que
foram convidados a participar do estudo, via e-mail e Whats App. A carta convite,
depois de apresentar o objetivo e a importância da avaliação, incluiu esclarecimentos
sobre o período de realização do estudo (de 3 a 14 de novembro de 2017), declaração
de confidencialidade das respostas e de resguardo ao anonimato.
O respondente teve acesso ao questionário por meio de link que o remetia à
plataforma Surveymonkey, adequada ao formato do questionário construído.
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3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
No estudo, após coletados, os dados foram codificados em categorias e
organizados a partir de gráficos e tabelas.
A importância dos processos analítico e interpretativo que se seguem a
apresentação dessas duas formas de representação gráfica resulta das suas
centralidades na pesquisa e na avaliação. Segundo Marconi e Lakatos (1999),
propriamente, a análise é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o
fenômeno estudado e outros fatores, em decorrência do fato de o pesquisador ou
avaliador se expor aos dados mais detalhados, decorrentes do trabalho estatístico. A
interpretação, por sua vez, é o procedimento por meio do qual ampliar o significado
das respostas, vinculando-as a outros conhecimentos
No estudo, as respostas dadas às questões abertas foram lidas, analisadas
segundo seu conteúdo e, finalmente, agrupadas por afinidade.
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4 RESULTADOS
Os resultados da aplicação do instrumento avaliativo são apresentados neste
Capítulo em quatro blocos: perfil dos respondentes, avaliação do Exame,
competências e habilidades profissionais: auto avaliação dos especialistas
respondentes, e formação para tradutores intérpretes.
Os 55 profissionais que responderam ao convite do estudo correspondem a
0,69 do total de 80 tradutores intérpretes consultados. Este quantitativo não aparece
em todas as respostas, pois nem todos opinaram em determinados itens do
questionário. Assim, o número de respostas, por questão ou item, não coincide com o
total de participantes do estudo. Os resultados foram analisados considerando as
respostas válidas dadas a cada questão

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
Esta seção aborda o perfil dos tradutores intérpretes que participaram do
estudo avaliativo, considerando dados gerais (sexo, formação e ano de certificação
no Prolibras) e dados relativos à profissão (necessidade de formação específica na
área, atuação profissional, aprendizagem e proficiência da Libras).

4.1.1 Dados gerais
No estudo, a maioria dos respondentes (40) é do sexo feminino e 13, do sexo
masculino. Dois profissionais não responderam à questão.
Gráfico 1 – Grau de escolarização dos respondentes
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Em relação ao grau de escolarização dos tradutores intérpretes que
responderam ao estudo, destaca-se que a maioria (0,66) possui Ensino Superior
completo e 0,19, ainda incompleto.
Dois respondentes deixaram a questão em branco.
Gráfico 2 – Distribuição dos tradutores intérpretes, por área de formação
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Fonte: A autora (2017).

No que tange à formação dos tradutores intérpretes, constatou-se que a maior
parte deles (0,70 do total) é da área da Educação. A área de Tradução e Interpretação
de Libras-Língua Portuguesa vem a seguir, porém indicada por poucos profissionais.
As demais áreas foram informadas por dois respondentes ou um apenas.
Cinco dos respondentes deixaram a questão sem resposta.
Interessou ao estudo identificar em que ano havia ocorrido a certificação dos
respondentes no exame Prolibras.
Gráfico 3 – Ano de certificação dos respondentes junto ao Prolibras
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Fonte: A autora (2017).

Os dados do Gráfico 3 evidenciam que 2006, 2008 e 2015 foram os anos em
que a maior parte dos respondentes obteve certificação pelo Prolibras, somando 39

34

profissionais. Os outros anos indicam um quantitativo bem menor de profissionais
certificados, um total de apenas 13, em três anos diferentes. No grupo, portanto, há,
profissionais certificados pelo exame Prolibras de 11 anos até dois anos,
considerando 2017 como referência.
Três profissionais não registraram suas respostas à questão.

4.1.2 Dados relativos à profissão
Os espaços de educação – formal, não formal ou informal – que serviram à
aprendizagem da Libras, por parte dos respondentes, mereceram destaque no Gráfico
4.
Gráfico 4 – Espaços de aprendizagem da Libras
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Várias instituições sociais contribuíram para a aprendizagem da Libras,
permitindo aos profissionais se beneficiarem de diversas delas, razão porque o
somatório dos dados ultrapassa o total de participantes do estudo.
De acordo com o Gráfico 4, as instituições religiosas foram as que mais
contribuíram para a aprendizagem da Libras, junto ao grupo de respondentes,
reunindo 0,32 das respostas. Duas outras instâncias sociais, que também se
destacaram, foram os espaços de convívio da comunidade surda e os cursos
regulares ou formais, respectivamente com 0,22 e 0,18 das respostas dadas. Em
menor grau, também colaboraram para essa aprendizagem os ambientes escolar
(0,13) e familiar (0,10).
Na caracterização dos respondentes, havia o interesse em saber o total
daqueles que, no momento da coleta de dados, atuam na área de Tradução
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Interpretação em Libras-Língua Portuguesa e as formas de ingresso desses
profissionais na área em questão.
Gráfico 5 – Respondentes por atuação e forma de ingresso
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Fonte: A autora (2017).

Do total de respondentes, 50 estão exercendo as atividades de tradutores
intérpretes, sendo que mais da metade é concursada. Há autônomos e contratados,
em menor número, e os que não registraram sua forma de atuação.
Apenas cinco dos profissionais certificados não estão atuando na área.
Outro dado de caracterização dos respondentes refere-se ao tempo de
atividade profissional como tradutores intérpretes.
Gráfico 6 – Respondentes por tempo de exercício profissional
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Em relação ao tempo de atividade profissional (Gráfico 6), constata-se que a
maioria dos respondentes já atua na área da Tradução Interpretação da Libras-língua
Portuguesa há mais de 10 anos (0,57), seguidos dos que trabalham na área entre 7 e
10 anos (0,27). Os demais indicaram períodos inferiores de tempo no exercício
profissional na área focalizada.

36

Indagados se, anteriormente ao Prolibras, possuíam alguma habilitação para
atuação como tradutores intérpretes, os respondentes distribuíram-se em dois grupos.
Mais de dois terços dos respondentes (36, em 51) disseram não ter nenhuma
formação anterior à realização do Prolibras, enquanto 15 outros afirmaram ter obtido
habilitações em diversos cursos.
Quatro respondentes não prestaram nenhuma informação nesse sentido.
Os tipos de habilitação obtida por esses profissionais e as instituições
promotoras das respectivas formações foram:
a) Formação continuada, na UFRJ;
b) Curso de Libras, no INES;
c) Extensão em Tradução e Interpretação de Libras – Língua Portuguesa, sem
mencionar a instituição; e
d) tipo de habilitação não informado, na Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos.
A opinião dos tradutores intérpretes quanto à necessidade de realizarem outros
cursos de capacitação na área, mesmo após a obtenção da certificação do Prolibras,
trouxe a resposta da maioria: 46 (0,88) profissionais declararam sentir necessidade
de realizar capacitação ou especialização nas áreas de Tradução Interpretação da
Libras-Língua Portuguesa e de Letras-Libras, embora tivessem sido certificados pelo
Prolibras. Pode-se inferir que esses tradutores intérpretes têm consciência de que
devem se manter atualizados na área em que atuam.
Este número elevado de profissionais que demandam atualização se contrapõe
àquele que representa os profissionais que não parecem sentir tal necessidade:
apenas seis deles.
Três dos respondentes não se posicionaram quanto ao que lhes fora
questionado.
A auto avaliação dos profissionais em relação ao domínio no uso da Libras foi
objeto de uma das questões do instrumento do estudo (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Auto avaliação da proficiência no uso da Libras
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Em relação à proficiência na Libras, as respostas registradas no Gráfico 7
revelam que 0,45 dos tradutores intérpretes a consideram excelente e 0,31
qualificam-na como muito boa, sinalizando alta competência na língua de sinais. Há,
ainda, os que indicaram proficiência boa/ suficiente (0,24). Somadas, as respostas
expressam, no mínimo, uma boa proficiência no uso da Libras da quase totalidade
(0,96) dos 53 respondentes. Ou seja, a maioria dos participantes do estudo possui
alta convicção sobre seu domínio da Libras, apesar de ter sido manifestada a
necessidade de participar de atualização como indicado nas respostas à questão
anterior.
Apenas dois respondentes se auto avaliaram como possuindo proficiência
regular ou insuficiente.
Dois respondentes não se manifestaram frente à questão.

4.2 AVALIAÇÃO DO EXAME
Esta seção apresenta as opiniões e julgamentos dos tradutores intérpretes
quanto ao processo avaliativo do Prolibras, considerando as suas etapas objetiva e
prática.
No tocante à prova objetiva aplicada pelo Prolibras, os participantes do estudo
afirmaram a existência de itens referentes a todo o conteúdo programático
estabelecido pelos Editais. Desta forma, a avaliação envolveu conteúdos sobre
Gramática da Língua Brasileira de Sinais–Libras, Legislação relativa à Libras, Políticas
Públicas para a Educação de Surdos no Brasil, História da Educação de Surdos,
Cultura Surda e Identidade Surda.
Apenas cinco tradutores intérpretes que não responderam ao item.
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No que tange à prova prática, a Tabela 3 mostra a opinião dos respondentes
quanto ao fato de o Prolibras ter avaliado, ou não, aspectos relativos as distintas
habilidades necessárias ao exercício da profissão.
Tabela 3- Avaliação do Prolibras quanto às habilidades profissionais
Habilidade profissional

S

N

NSR

a) uso das duas línguas envolvidas na interpretação.
b) compreender o sentido da mensagem comunicada
pela pessoa surda, em diferentes contextos.
c) expressar de maneira clara, correta e fluente a
informação na língua alvo.
d) distinguir, em um discurso, as ideias principais das
ideias secundárias.
e) transferir uma mensagem da língua fonte para a
língua alvo, mantendo o estilo da primeira.
f) realizar a interpretação simultânea.
g) realizar a interpretação de modo consecutivo.
h) uso do léxico e de terminologias adequadas.
i) relacionada ao seu posicionamento e localização no
espaço, durante a interpretação.
j) uso de equipamentos, como microfones e fones de
ouvido.

47

1

2

37

8

5

46

3

1

23

12

14

35

7

8

46
20
37

3
27
9

1
3
4

37

7

5

11

35

3

Fonte: A autora (2017).
Legenda: S = Sim; N = Não; NSR = Não Sei Responder.

Ao responderem sobre as habilidades profissionais da área, a maior parte dos
respondentes afirmou que a maioria delas (7, de 10 habilidades) foi avaliada pelo
Exame (Tabela 3). Em duas das habilidades – g) realizar a interpretação de modo
consecutivo e j) usar equipamentos, como microfones e fones de ouvido, o número de
respostas negativas superou o de positivas, indicando que, no entendimento da
maioria dos respondentes, o Prolibras não as avaliou.
Quanto à avaliação da habilidade de distinguir, em um discurso, as ideias
principais das ideias secundárias (item d), as respostas dos tradutores intérpretes
mostraram-se dispersas nas alternativas de resposta: de um total de 49 respondentes,
0,47 afirmaram ter ocorrido, 0,24 declararam que não e 0,29 não souberam responder.
As respostas dos tradutores intérpretes sobre se o Prolibras avaliou seus
conhecimentos linguísticos e culturais em relação às duas línguas: Libras e Língua
Portuguesa encontram-se no Gráfico 8.
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Gráfico 8 - Abrangência da avaliação do Prolibras
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Fonte: A autora (2017).

No que tange aos aspectos abordados pelo Gráfico 8, mais da 0,80 dos
respondentes declararam ter sido avaliados quanto aos conhecimentos linguísticos
(40, de 49), enquanto 0,65 (31, de 48) admitiram que o Prolibras avaliou seus
conhecimentos culturais implicados na atividade profissional. As respostas apontam
para a adequação do exame quando avaliou os conhecimentos mencionados,
cumprindo, assim, uma de suas principais funções.
Deixaram em aberto as respostas relativas aos dois tipos de conhecimentos
citados seis e sete tradutores intérpretes, respectivamente.
Ao serem questionados se, no Exame, o regionalismo do sinalizador dos textos
prejudicou a compreensão do conteúdo, os respondentes se dividiram em dois
idênticos: 25 deles afirmaram que sim e 25, não. Provavelmente esse é um aspecto a
ser analisado nos exames do Prolibras, em busca do ajuste necessário.
Cinco profissionais deixaram a questão sem resposta.

4.3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PROFISSIONAIS: AUTO AVALIAÇÃO
A auto avaliação dos respondentes, quanto à qualificação de seus
conhecimentos específicos, no campo da Educação de Surdos, consistiu em
importante informação para o estudo.
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Tabela 4 – Auto avaliação quanto aos conhecimentos
Conhecimento
Gramática da Língua Brasileira de Sinais – Libras
Cultura Surda
Identidade Surda
História da Educação de Surdos
Legislação sobre Libras
Políticas Públicas para Educação de Surdos no Brasil

Nível da avaliação
E

MB

B

R

I

11
14
15
16
15
11

19
19
16
17
16
19

19
16
18
14
13
13

1
2
5
6

-

Total
50
49
49
49
49
49

Fonte: A autora (2017).
Legenda: E= Excelente; MB= Muito Bom; B= Bom; R= Regular; I= Insuficiente.

A leitura da Tabela 4 revela que os tradutores intérpretes possuem um alto
conceito sobre seus conhecimentos na área de Educação de Surdos. Os que se
atribuíram conhecimento excelente ou muito bom somam de 30 a 33 respondentes,
o que corresponde a 0,60 a 0,67 do total, dependendo do tipo de conhecimento a que
se refere. Além disso, o número dos respondentes que consideram seu nível de
conhecimento como bom varia de 13 (0,26) a 19 (0,38).
Os saberes em Gramática da Língua Brasileira de Sinais – Libras, Cultura
Surda e Identidade Surda obtiveram as avaliações mais positivas agregando os níveis
excelente, muito bom e bom: 49 respondentes cada um.
Os resultados sinalizam a segurança dos tradutores intérpretes quando julgam
os próprios conhecimentos na área em que atuam.
A Tabela 5 exibe o autojulgamento desses mesmos respondentes,
expressando agora a sua qualificação em torno das habilidades técnicas, necessárias
ao tradutor intérprete.
Tabela 5 – Auto avaliação quanto às habilidades técnicas
Habilidade profissional
a) uso das duas línguas envolvidas na interpretação
b) compreensão do sentido da mensagem comunicada pela
pessoa surda em diferentes contextos
c) expressar de maneira clara, correta e fluente a informação
na língua alvo
d) distinguir, em um discurso, as ideias principais das ideias
secundárias
e) transferir uma mensagem da língua fonte para a língua
alvo, mantendo o estilo da primeira

Nível da avaliação

Total

E MB
15 22

B
9

R
3

I
-

14

19

14

2

-

49

13

23

11

2

-

49

12

20

14

3

-

49

11

20

17

1

-

49

49

(Continua)
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(Conclusão)
Nível da avaliação

Habilidade profissional
f)
g)
h)
i)
j)

E MB B R
10 24 13 1
14 19 14 2
9 20 15 5

realizar a interpretação de maneira simultânea
realizar a interpretação de modo consecutivo
uso do léxico e de terminologias adequadas
ao seu posicionamento e localização no espaço, no ato
13
da interpretação
uso de equipamentos, como microfones e fones de ouvido 9

I
-

Total
48
49
49

20

14

2

-

49

13

14

7

5

48

Fonte: A autora (2017).
Legenda: E= Excelente; MB= Muito Bom; B= Bom; R= Regular; I= Insuficiente.

A auto avaliar as próprias habilidades técnicas, mais da metade dos tradutores
intérpretes (pelo menos 29 a 37, de 49) consideram-nas de muito boas a excelentes,
o que representa 0,59 a 0,76 do total. A habilidade que concentrou a menor avaliação
positiva foi a que se refere ao uso de equipamentos, como microfones e fones de
ouvido (item j), julgada de muito boa a excelente por 22 respondentes (0,49).
A avaliação no nível bom acresce 9 a 17 respostas aos níveis muito bom e
excelente, o que configura um quadro de auto avaliação altamente positiva dos
tradutores intérpretes quanto às próprias habilidades técnicas.
A seguir, os Gráficos 9 e 10 mostram a auto avaliação realizada pelos
respondentes acerca de seus conhecimentos linguísticos e culturais das duas línguas
envolvidas.

Gráfico 9 - Auto avaliação: nível dos conhecimentos linguísticos no uso das línguas
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Fonte: A autora (2017).

No que se refere ao nível dos conhecimentos retratados por meio do Gráfico 9,
os respondentes mostraram ter também uma auto avaliação positiva. Nos níveis
excelente e muito bom de julgamento, concentraram-se 0,71 dos tradutores
intérpretes. Estendendo a avaliação aos três melhores níveis de julgamento, obtém-

42

se o total de 46 deles que julgaram, no mínimo, possuir conhecimentos linguísticos
bons quanto ao uso da Língua Portuguesa e da Libras, correspondendo a 0,96 da
totalidade de profissionais que respondeu a essa questão.
Sete respondentes não se posicionaram frente a esse tema.
Gráfico 10 - Auto avaliação: nível dos conhecimentos relativos às culturas das línguas
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Fonte: A autora (2017)

No que diz respeito ao nível dos conhecimentos culturais das línguas (Gráfico
10), os tradutores intérpretes declararam auto avaliação similar à anterior: 46 (0,96)
deles assumiram ser esse domínio, no mínimo, bom, enquanto 0,58 declararam
considerar seus conhecimentos culturais nos níveis excelente ou muito bom. Apenas
um tradutor intérprete avaliou seu nível como regular e outro disse ser insuficiente.
Sete tradutores intérpretes não se posicionaram quanto à questão.

4.4 FORMAÇÃO PARA TRADUTORES INTÉRPRETES
Ao julgarem se há carência de cursos de formação para os tradutores
intérpretes de Libras - Língua Portuguesa, os respondentes, quase que
unanimemente declararam que sim (44, de 45) contra apenas um que assumiu
posição contrária.
Os 10 tradutores intérpretes restantes não se posicionaram em relação a esse
aspecto.
A Tabela 6 destaca os conteúdos julgados mais necessários à formação de
qualidade, por ordem crescente de indicação.
Tabela 6 – Principais conteúdos da formação
Conteúdos

Número de indicações
Aprofundamento inserção
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Técnicas de Tradução e Interpretação
Conhecimentos Linguístico
Cultura Surda
Gramática da Libras
Oratória

13
6
6
5
4

16
5
5
-

Fonte: A autora (2017).

As técnicas necessárias à consecução da tradução e interpretação dos
idiomas, que constitui o cerne da própria atuação dos profissionais da área, foram os
conteúdos mais assinalados pelos respondentes, tanto no que diz respeito ao
aprofundamento do que já é conhecido e praticado, quanto à inclusão na formação,
no sentido de atualização. Em segundo e terceiro lugares, foram mencionados os
Conhecimentos Linguísticos e a Cultura Surda, necessários para compor a bagagem
dos tradutores intérpretes.
Visando o aprofundamento da formação profissional e em complementação ao
exposto pela Tabela 6, os respondentes acrescentaram ainda os seguintes conteúdos:
História do Tradutor Intérprete, Intérprete Educacional, Legislação Específica e Uso
de Equipamentos. No que diz respeito à inserção de conteúdos, sugeriram: Guia
Intérprete, História do Tradutor Intérprete, Identidade Surda, Legislação Específica,
Sinais Internacionais, Uso de Equipamentos e Ética Profissional.

4.5 UMA AVALIAÇÃO GERAL SOBRE O PROLIBRAS
Os aspectos positivos e negativos do Prolibras, apontados pelos respondentes,
são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 7 e 8, com suas frequências. Alguns
respondentes assinalaram mais de um ponto positivo ou negativo.
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Tabela 7 – Pontos positivos atribuídos ao Prolibras
Pontos positivos
Certificou e habilitou intérpretes
Permitiu a qualificação pela proficiência
É Exame conceituado
Garantiu atendimento às necessidades profissionais
Tem caráter nacional
Foi uma habilitação rápida
Realizou as provas em Língua de Sinais
Evoluiu nas duas últimas edições (anos 2013 e 2015)
Ofereceu oportunidades aos surdos
Apresentou o perfil do Tradutor Intérprete

Número de
respondentes
13
6
4
3
2
1

Fonte: A autora (2017).

O conjunto de pontos positivos demonstra que esses tradutores intérpretes
consideraram o Prolibras um exame de êxito, no cumprimento do papel a que se
propôs: certificar e habilitar, nacionalmente, de maneira rápida, profissionais na área
da Tradução e Interpretação da Libras-Língua Portuguesa. Com isso, o Exame
atendeu expectativas pessoais, profissionais, institucionais, políticas e sociais à
medida que preservou direitos de acessibilidade comunicativa das pessoas surdas e
do Estado.
Tabela 8 – Pontos negativos atribuídos ao Prolibras
Pontos negativos
Apresentou limitações no modelo de prova da 1ª etapa
Não garantiu competência linguística dos aprovados
Promoveu aprovações indevidas
Não comprovou proficiência e habilidades profissionais
Abrangência insuficiente
Limitou-se à condição de teste
Não forneceu feedback sobre as avaliações, deixando dúvidas
Apresentou conteúdo fraco na 1ª etapa da prova
Não evoluiu durante o período de vigência
Não previu reavaliação
Exame voltado para a Educação
Exame sem período de validade
Não foi suficiente
Realização de provas durante a semana
Provas de níveis diferentes
Não ser uma habilitação, somente uma certificação
A avaliação foi subjetiva
Não exigiu formação na área para a participação no Exame
Fonte: A autora (2017).

Número de
respondentes
9
5
4
3

2

1
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Conforme consta da Tabela 8, parte dos respondentes reprovou o modelo de
prova adotado na primeira etapa do Prolibras. Em menor quantidade, os respondentes
criticaram a qualidade do processo avaliativo, pois, por meio dele, foram certificados
e habilitados profissionais sem os devidos requisitos, comprometendo, de um lado, a
atividade profissional e, de outro, os benefícios esperados.
Gráfico 11 – Atribuição de nota ao Prolibras
25
20

17
15

15
10
5

8
4

0
Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Fonte: A autora (2017).

Ao realizarem avaliação geral do Exame (Gráfico 11), 25 tradutores intérpretes
atribuíram, no mínimo, nota quatro ao Prolibras, o que representa mais da metade
(0,57) das respostas válidas, considerando uma escala de cinco pontos.
Um total de 11 não opinou a respeito.

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
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O presente capítulo expõe as considerações finais do estudo avaliativo aqui
realizado, apresentando algumas recomendações, a partir das perspectivas abertas
pela análise dos dados sobre o Prolibras, coletados junto a profissionais da área de
Tradução Interpretação da Libras-Língua Portuguesa.

5.1 CONCLUSÃO
A elaboração da conclusão do estudo decorreu das reflexões da autora,
também profissional no campo da Educação de Surdos, em torno da questão
avaliativa estabelecida: “Em que medida a certificação do Prolibras mostrou-se
suficiente para atender as necessidades profissionais dos tradutores intérpretes de
Libras-Língua Portuguesa, considerando as especificidades linguísticas envolvidas
em sua prática profissional? ”
O estudo evidenciou que os especialistas, certificados no Estado do Rio de
Janeiro, em seis edições do Exame, exercem a profissão de tradutor intérprete de
Libras – Língua Portuguesa há mais de 10 anos. Com isso, deixa ver que, mesmo
antes da criação do Prolibras (2005), esses profissionais já atuavam nesta atividade.
Também permitiu identificar que, à época, do Exame, a maioria desses tradutores
intérpretes possuía escolaridade em nível de Educação Básica, pois eram concluintes
do ensino médio. Na ocasião do estudo, diferentemente, os profissionais, em sua
maioria, apresentam-se formados em nível superior, sendo, em grande parte, oriundos
da área da Educação. Nesse sentido, cabe indagar: A certificação do Prolibras
despertou nos profissionais interesse em aprofundar seus conhecimentos?
Já na condição de concursados, no campo da Tradução Interpretação da
Libras-Língua Portuguesa, os profissionais, ainda que considerem a qualidade de
seus conhecimentos e habilidades, no mínimo, muito boa, reconhecem a necessidade
de terem acesso a formações específicas da área, e ainda não supridas devido à
carência de cursos de formação. A clareza que têm acerca da urgência de realização
de cursos de formação, evidencia-se quando afirmam ser necessário revisitar e/ou se
iniciar nos conteúdos e habilidades da carreira, destacando, dentre outros(as),
técnicas de tradução e interpretação, conhecimentos linguísticos, cultura e identidade
surda, gramática da Libras, oratória, legislação e história da educação de surdos.
Muito embora o estudo avaliativo tenha revelado que os conteúdos das provas
realizadas tenham incidido sobre os saberes e as habilidades necessárias à prática
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profissional, o modelo e a qualidade das provas foram alvo de críticas negativas. Os
pontos positivos enumerados superaram as fragilidades, quando, a partir do
surgimento do Exame, supriu necessidades pessoais, profissionais e sociais
impostergáveis.
A partir desse cenário, responde-se à questão avaliativa afirmando-se que o
Prolibras atendeu às necessidades dos tradutores intérpretes de Libras – Língua
Portuguesa à medida que, em curto prazo, legitimou o saber e o trabalho que
realizavam, concedendo certificação de credibilidade nacional. Nesse sentido, deu
novo status aos profissionais atuantes na área da Tradução e Interpretação da LibrasLíngua Portuguesa, conferindo à sua prática um valor legal e meritório para o mercado
de trabalho.
A própria questão avaliativa incita à reflexão sobre a suficiência da certificação:
Em que medida a certificação obtida dispensa novas avaliações das competências e
habilidades profissionais vez que, por serem dinâmicas, carece passar por
revalidações? O Prolibras não implementou essa perspectiva formativa, amparandose, provavelmente e no mínimo, em dois fatos: o Estado ter atribuído à certificação do
Exame um caráter perene e estático, e as instituições formadoras não se terem
mobilizado técnica e politicamente para atender a nova demanda social promovendo
cursos de formação na área.

5.2 RECOMENDAÇÕES
As recomendações da presente avaliação acham-se relacionadas aos
resultados e à conclusão estabelecida. Desta forma, centram-se na dualidade
encontrada a partir do estudo do realizado. Assim, de um lado, calcam-se na
propriedade do Exame em certificar e habilitar profissionais de Tradução Interpretação
da Libras - Língua Portuguesa; de outro, na insuficiência da política subjacente ao
próprio Exame que não investiu na formação e especialização dos profissionais recém
certificados e habilitados para a área.
No que tange ao primeiro aspecto, recomenda-se:
 retomar a realização de programas no nível de conceituação do Prolibras,
de maneira o Estado seguir certificando e habilitando, nacionalmente, novos
profissionais interessados em atuar na área de Tradução e Interpretação da LibrasLíngua Portuguesa, no curto prazo, de forma a atender as demandas que urgem.
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No que tange ao segundo aspecto, recomenda-se:
 incentivar, por parte do Governo, a criação de cursos de formação de
tradutores intérpretes da Libras – Língua Portuguesa, em médio prazo, contemplando
as diferentes versões da interpretação (sinalizada, oral e escrita). Com isso, são
atendidas as atuais demandas pessoais, profissionais e sociais na área, e garantida
a acessibilidade comunicativa das pessoas surdas, distribuídas no território nacional.
Para promover o aprimoramento dos profissionais, os conteúdos integrantes desses
cursos de formação deverão focar o processo de tradução, do ponto de vista teórico
e prático, considerando as competências e habilidades requeridas ao exercício da
profissão.
 uma ação governamental, em nível nacional, visando revalidar as
certificações dos tradutores intérpretes de Libras – Língua Portuguesa, emitidas
durante as sete edições do Exame, uma vez que os resultados da avaliação
apontaram fragilidades tanto no nível das provas quanto no de profissionais
certificados;
Por ser o Prolibras um exame de grande relevância nacional, recomenda-se a
continuidade do estudo avaliativo de maneira a contemplar outras regiões do país e,
assim, obter subsídios para a implementação de políticas públicas nacionais, voltadas
para a área.
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APÊNDICE A – Questionário para coleta de dados

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2017

Prezado(a) Especialista,
Este questionário é parte da minha dissertação de Mestrado Profissional em
Avaliação, na Faculdade Cesgranrio. Por meio dele, busco saber em que medida a
certificação do Prolibras foi suficiente para atender às necessidades profissionais dos
tradutores intérpretes de Libras-Língua Portuguesa, considerando as especificidades
linguísticas envolvidas.
Desta forma, pretendo avaliar se os profissionais, certificados pelo Prolibras,
encontraram, em suas práticas, dificuldades relacionadas aos conhecimentos
específicos e se, ainda hoje, que necessidades persistem. Sendo assim, suas
respostas são de extrema importância no sentido de fornecer informações capazes
de contribuir para ações de planejamento no campo da formação continuada de
tradutores intérpretes de Libras- Língua Portuguesa.
Por isso, convido-lhe a colaborar voluntariamente com o estudo, desenvolvido
pioneiramente junto aos profissionais certificados no Estado do Rio de Janeiro. Solicito
a gentileza de enviar suas respostas, que serão tratadas de maneira confidencial, até
o dia 14/11/2017. Contando com seu apoio na realização deste estudo, agradeço a
sua colaboração.

Atenciosamente,
Jurema Santos Souza
juremasantos1313@gmail.com
Cel.(21) 99119-7309
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Instruções:
O instrumento consta de quatro partes: perfil dos respondentes, opiniões sobre o processo do
Exame, a profissão e formação de profissionais para a área.
 Leia cada um de seus itens com atenção.
 Assinale a opção de resposta que expressa a sua opinião.
 Justifique suas respostas, quando solicitado.
Parte 1: Perfil dos respondentes
1. Sexo:
Feminino
Masculino
2. Em que ano você obteve a certificação do Prolibras?
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2015
3. Qual sua formação?
Ensino Médio completo
Ensino Superior incompleto
Ensino Superior completo
4. Qual é a área de sua formação?

5. Após a certificação do Prolibras, você sentiu ou sente a necessidade de buscar formação
específica como Tradutor Intérprete de Libras?
Não
Sim. Especifique qual tipo de curso:
6. Antes da certificação do Prolibras você possuía alguma outra certificação que lhe habilitava
a atuar como Tradutor Intérprete de Libras?
Não
Sim. Especifique qual:
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7. No momento, você está atuando como Tradutor Intérprete de Libras?
Não
Sim, contratado.
Sim, autônomo.
Sim, concursado.
Sim, outro:
8. Há quanto tempo atua como Tradutor Intérprete de Libras?
Menos de 3 anos
Entre 3 e 6 anos
Entre 7 e 10 anos
Mais de 10 anos
9. Como você aprendeu a Libras?
Em cursos formais
No ambiente familiar
Com a comunidade surda
Em instituição religiosa
No ambiente escolar
Outro, especifique:
10. Como você avalia sua proficiência em Libras?
Excelente
Muito boa
Boa/Suficiente
Regular
Insuficiente

Parte 2: Opiniões sobre a avaliação do Exame
11. Por ocasião da realização do Prolibras, você foi avaliado quanto a (marque todas as
alternativas que se aplicam):
Gramática da Língua Brasileira de Sinais - Libras
Cultura Surda
Identidade Surda
História da Educação de Surdos
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Legislação relativa à Libras
Políticas Públicas para a Educação de Surdos no Brasil
12. Por ocasião do Prolibras, você foi avaliado quanto ao domínio da:
Sim

Não

Não sei
responder

a) Habilidade no uso das duas línguas envolvidas na
interpretação?
b) Habilidade de compreender o sentido da mensagem
comunicada pela pessoa surda, em diferentes
contextos?
c) Habilidade para expressar de maneira clara, correta e
fluente a informação na língua alvo?
d) Habilidade para distinguir, em um discurso, as ideias
principais das ideias secundárias?
e) Habilidade para transferir uma mensagem da língua
fonte para a língua alvo, mantendo o estilo da primeira?
f) Habilidade para realizar a interpretação simultânea?
g) Habilidade para realizar a interpretação de modo
consecutivo?
h) h) Habilidade no uso do léxico e de terminologias
adequadas?
i) i) Habilidade relacionada ao seu posicionamento e
localização no espaço, durante a interpretação?
j) j) Habilidade no uso de equipamentos, como microfones
e fones de ouvido?
13. Por ocasião do Prolibras, você foi avaliado quanto aos conhecimentos:
Sim

Não

Não sei
Responder

a) Linguísticos das duas línguas envolvidas?
b) Das culturas relativas às línguas envolvidas?

14. No processo de avaliação do exame, você encontrou dificuldades com o regionalismo do
sinalizador dos textos nas provas, na Libras, a ponto de prejudicar sua compreensão do
conteúdo?
Sim
Não

Parte 3: Opiniões sobre suas competências e habilidades
15. Como você qualifica os seus conhecimentos em:
Muito
Excelente
bom
a) Gramática da Língua
Brasileira de Sinais - Libras?
b) Cultura Surda?
c) Identidade Surda?

Bom

Regular

Insuficiente
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d) História da Educação de
Surdos?
e) Legislação sobre Libras?
f) Políticas Públicas para
Educação de Surdos no
Brasil?
16. Como você qualifica sua prática quanto à habilidade:
Muito
Excelente
Boa
boa
a) De uso das duas línguas
envolvidas na interpretação?
b) De compreensão do sentido
da mensagem comunicada
pela pessoa surda em
diferentes contextos?
c) Para expressar de maneira
clara, correta e fluente a
informação na língua alvo?
d) Para distinguir, em um
discurso, as ideias principais
das ideias secundárias?
e) Para transferir uma
mensagem da língua fonte
para a língua alvo, mantendo
o estilo da primeira?
f) Para realizar a interpretação
de maneira simultânea?
g) Para realizar a
interpretação de modo
consecutivo?
h) No uso do léxico e de
terminologias adequadas?
i) Quanto ao seu
posicionamento e localização
no espaço, no ato da
interpretação?
j) No uso de equipamentos,
como microfones e fones de
ouvido?

Regular

Insuficiente

17. Ao refletir sua prática profissional, como você qualifica seu nível de conhecimentos
linguísticos no uso das duas línguas a serem interpretadas?
Excelente
Muito bom
Bom
Regular
Insuficiente
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18. Ao refletir sua prática profissional, como você qualifica seu nível de conhecimentos
relativos às culturas das duas línguas a serem interpretadas?
Excelente
Muito bom
Bom
Regular
Insuficiente

Parte 4: Sobre a formação para os Tradutores Intérpretes
19. Você considera que há carência de cursos de formação para Tradutor Intérprete de
Libras?
Sim
Não
20. Em sua opinião, que saberes relacionados à Tradução Interpretação da Libras-Língua
Portuguesa ainda são necessários ao exercício dos profissionais da área?

21. Em sua opinião, quais os conhecimentos relacionados à prática de tradução interpretação
da Libras-Língua Portuguesa são necessários e ainda não são contemplados na
formação para o pleno exercício da profissão?

22. Em sua opinião, quais os pontos positivos e os negativos a serem destacados com
relação ao Prolibras?

23. De maneira geral, que pontuação você daria para o exame Prolibras?

