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1) TILS A:

Em uma escola que atuam vários intérpretes com muitos estudante surdos, um 
TILS (Tradutor Interprete de Libras) não enfrenta grandes problemas ou dificuldade de 
relacionamento com o diretor. Colabora sempre com o professor em sala de aula, pegando 
materiais, auxiliando o professor, buscando uma tesoura, apontando um lápis, buscando 
um mapa, trazendo o livro de registro quando o professor esquece. Percebemos também 
sua animosidade em auxiliar o estudante que não sabe colocar a resposta em uma atividade, 
então ele ajuda até mesmo escrevendo no caderno e completando os espaços em branco 
para que o professor não perceba que a atividade não foi realizada. Este profissional acata 
“100%” ao que lhe é requisitado. Se o estudante surdo se atrasa na entrada do recreio, o 
TILS sai da sala para buscá-lo. Em momentos que o professor se ausenta da sala, o TILS 
colabora cuidando da turma, se disponibilizando para substituir o professor em caso de 
ausência, pois sabe-se que “Gentileza gera gentileza”.
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2) TILS B:

Em uma determinada escola atua um TILS, que além de ser muito criterioso com 
sua atuação vem de uma trajetória de interpretações em empresas e em eventos. Ele possui 
uma atuação diferenciada que se limita a fazer apenas a interpretação em sala de aula da 
voz do professor e da sinalização do estudante; habilmente traduz tudo o que o professor 
ensina sem interferências e vice-versa. Embora os estudantes ouvintes conversem variados 
assuntos informalmente, o estudante surdo não interage, pois o intérprete apenas traduz 
a “aula” e não as demais conversas, se mantendo totalmente neutro nestas situações. Se 
algum estudante ouvinte quiser conversar com o estudante surdo, deve escrever ou 
aprender Libras. O TILS até mesmo ensina alguns sinais para substituir o professor, mas 
mantém-se neutro com relação ao estudante surdo, permanecendo na sala dos professores 
estudando. Em outros ambientes mesmo quando é solicitado, não interage interpretando, 
prefere manter sua neutralidade e não interferir para que o estudante surdo desenvolva 
autonomia.
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3) TILS C:

Neste ano teve uma matrícula de um estudante surdo usuário de Libras, em uma 
escola que nunca atendeu este alunado; por isso a novidade causou certo constrangimento 
por não haver pessoas que soubessem Libras para se comunicar com ele. A presença do 
estudante surdo, educado e inteligente encanta, mas também causa preocupação. Com 
ajuda do Núcleo Regional da Educação, a escola recebeu um TILS, que se mostra superior 
aos professores, carregando junto de si uma “pilha” de livros lançados recentemente sobre 
surdez, fazendo questão de mostrar a todos por onde passa. Tem sempre uma opinião 
pronta sobre tudo, desmerecendo as demais. Costuma dizer que somente ele sabe como 
lidar com os surdos, não interagindo com os funcionários da secretaria, cantina, agentes 
educacionais, etc. Sua arrogância difere da alegria e simpatia do estudante surdo. Na 
primeira oportunidade em sala de aula, o TILS questiona o professor por não receber o 
conteúdo com antecedência, por sua aula não estar adaptada com recursos visuais e que o 
professor deve falar diretamente com o aluno surdo. Quando questionado pelo professor 
sobre como seria uma adaptação adequada, ele rispidamente manda o professor pesquisar 
e indica vários autores. A solução que ele encontra é pedir para fazer uma fala na semana 
pedagógica e lá enfaticamente explicar toda a história da educação de surdos.  


