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COMPETÊNCIAS 
TRADUTÓRIAS – 
ALGUMAS ATIVIDADES 
PRÁTICAS

APRESENTAÇÃO DAS OFICINAS
 O Atendimento Educacional Especializado 
– Surdez, do Departamento de Educação Especial, 
por meio do Centro de Apoio aos Profissionais da 
Educação de Surdos do Paraná, apresenta como 
sugestão de trabalho, algumas atividades práticas 
de competências tradutórias (GONÇALVES, 2015), que 
servirão de base para o desenvolvimento das práticas de tradução 
e interpretação dos Tradutores Intérpretes de Libras – Língua Portuguesa 
Educacionais (TILS).

PROVIDÊNCIAS INICIAIS
 É imprescindível que a equipe gestora, responsável pela organização deste momento 
de discussões e estudos, inteire-se previamente de todo material: textos e vídeos, a fim de 
subsidiar as discussões e a elaboração das atividades, e que providencie: 

• Espaço adequado com projetor multimídia; 
• Computador com caixas acústicas;
• Acesso à internet para realização das atividades propostas; 
• Cópia dos textos para todos os participantes.

MANHÃ:
 A proposição para o período da manhã é uma discussão inicial sobre o tema 
“Competências tradutórias”, a leitura do item 1 (página 117) à 3ª competência (página 119) 
do artigo “Repensando o desenvolvimento da competência tradutória e suas implicações 
para a formação do tradutor” de Gonçalves (2015) conforme Anexo I e realização das 
atividades propostas. 
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Atividade I (10 minutos)

 Sabemos que é necessário desenvolver outras competências para além do domínio da 
Língua Portuguesa e da Libras, para sermos bem sucedidos em nossa atuação profissional. 
Reflitam e elenquem de forma objetiva quais seriam essas competências que auxiliam no 
êxito profissional.

Atividade II

Parte 1 

 Em grupo/dupla imaginem-se numa situação real de interpretação de uma aula de 
biologia. Veja o quadro abaixo e pensem nas palavras e conceitos que poderiam aparecer 
durante a aula e como esta seria desenvolvida pelo professor.

 
BIOLOGIA

Hora: 08h - 09h Dia: XX/XX/2017

CONTEÚDO: ENERGIAS RENOVÁVEIS

Escreva aqui as palavras, conceitos e organização do 
conteúdo que poderiam aparecer na aula

Parte 2 

 Com os conceitos listados, treinem a sinalização de cada um deles. Existe sinal 
específico para cada conceito? Quais recursos linguísticos da Libras deverão ser usados? 
Qual a maneira mais adequada para traduzir/interpretar esses conceitos? 

Parte 3 

 Agora que já vimos como podemos desenvolver a capacidade pragmática e 
estratégica com os possíveis conceitos que podem aparecer durante uma aula sobre 
“energias renováveis” e sua prévia sinalização, escolham um integrante para interpretar 
simultaneamente o vídeo abaixo.
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Vídeo - Energia - O Calor - Parte 3

Sinopse: A série “Caminhos da Energia” reflete as possibilidades de uso da energia e seu 
uso de forma eficiente e sustentável, para garantir o bem estar das pessoas no planeta.  
Nesta terceira parte, vamos conhecer as usinas movidas por biomassa da cana-de-açúcar 
que são uma importante fonte da matriz energética mundial. A bioenergia é uma das 
apostas mundiais para a sustentabilidade por gerar uma energia limpa e renovável.
 
Produção: Caminhos da Energia - CPFL Energia
Idioma: Português
Palavras-chave: Energia. Fontes de energia. Sustentabilidade. Cana-de-açúcar. Biomassa. 
Bioenergia.

Disponível no links:

A próxima atividade será embasada na segunda competência tradutória “Capacidade 
linguística/metalinguística nas línguas de trabalho”, definida por Gonçalves (2015) e 

disponível no material em anexo.

Atividade III 

 Conhecimento contrastivo entre duas línguas nada mais é do que conhecer as 
características e forma de organização linguística de nossas línguas de trabalho, suas 
semelhanças e diferenças. Pensando nisso, reflitam e descrevam na tabela abaixo quais 
seriam as principais diferenças encontradas entre Libras e Língua Portuguesa. Após, 
apresente aos demais.

https://goo.gl/Zh4aLg
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Exemplo:
 

LIBRAS LÍNGUA PORTUGUESA

Espaço visual Oral auditiva

  

  

  

  

  

  

A próxima atividade será embasada na terceira competência tradutória “Capacidade 
sociolinguística/estilística/textual”, definida por Gonçalves (2015) e disponível no 

material em anexo.

 Em grupo de no máximo 4 (quatro) pessoas, escolham uma disciplina que foi 
disponibilizada no anexo II (Geografia, Português e História). Discutam a forma mais 
apropriada para sinalizar cada texto. Escolham um representante de cada grupo para 
apresentar a interpretação para a turma. Feito isso, juntem-se novamente e discutam a 
respeito dos seguintes aspectos: há diferenças nos textos? Qual o método foi utilizado para 
sinalizar cada disciplina? O gênero e o estilo são os mesmos? A partir dessas discussões, 
façam uma síntese, que deverá ser encaminhada ao Departamento de Educação Especial 
da Seed.

TARDE: 
 A proposição para a tarde é a leitura da quarta e quinta competências tradutórias, 
conforme Gonçalves (2015) no artigo “Repensando o desenvolvimento da competência 
tradutória e suas implicações para a formação do tradutor”, disponível no anexo I, páginas 
119 e 120 e realização das atividades.
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 A próxima atividade será embasada na competência tradutória 4.a “Capacidade 
em cultura geral”, definida por Gonçalves (2015).

Atividade I 
 Para ampliarmos nosso repertório cultural devemos buscar informações a respeito 
das mais diversas áreas do conhecimento e não apenas aqueles específicos relacionados 
à tradução e interpretação. Desta forma, observe a tabela a seguir que traz várias 
personalidades que contribuíram nas diversas áreas do conhecimento. Você deve relacionar 
a coluna B e C com os nomes da coluna A, conforme exemplo em vermelho.

A - PERSONALIDADES B - CONTRIBUIÇÕES C - ORIGEM

1. Réne Descartes O Mensageiro Sideral Brasil

2. Joaquim Maria Machado de 
Assis

Teoria da Evolução África do Sul (6)

3. Galileu Galilei Contra o Apartheid (6) Alemanha

4. Dmitri 
Ivanovich Mendeleev

O Capital França

5. Charles Robert Darwin Os filhos do silêncio Argélia

6. Nelson Mandela Alcorão Inglaterra

7. Karl Marx O Problema do Mal EUA

8. Santo Agostinho Quincas Borba Rússia

9. Marlee Beth Matlin Tabela Periódica Arábia Saudita

10. Maomé Sistemas de 
Coordenadas

Itália

ADAPTADO DE GROSS (2013)

 As próximas atividades serão embasadas nas competências tradutórias 5. 
“Capacidade temática” e 5.a “Conhecimento terminológico”, apresentadas por 
Gonçalves (2015).
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Atividade II 
 O tradutor intérprete de Libras – Língua Portuguesa necessita de um amplo 
conhecimento vocabular em Libras e em Língua Portuguesa para facilitar sua interpretação 
em sala de aula, desempenhando assim um ótimo trabalho. Levando isto em consideração, 
leia os textos abaixo e pesquise o significado (conceitos) dos termos:
 
a) BIOLOGIA 

“Como você deve ter notado na parte central da célula fica o seu núcleo. 
Nele estão contidas várias informações inerentes à vida numa rede 

filamentosa chamada cromatina. A cromatina é formada pela molécula de 
ácido desoxirribonucleico (DNA) que durante a divisão celular se enrola 
e se condensa, tornando-se identificável. As estruturas formadas são os 

cromossomos que tem por finalidade carregar os genes.”

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/biologia.pdf

 
•	  ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 
 
•	 NÚCLEO

 
  
b) FILOSOFIA 

“O lucro, como explica Karl Marx, se realiza na produção e resulta da 
divisão do trabalho e do tempo socialmente necessário para a produção de 
um produto. O valor de um produto, no capitalismo, é determinado por seu 
valor de troca e não pelo seu valor de uso. O valor de uso se articula com a 

necessidade de uso que o sujeito tem em relação ao produto.”

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/filosofia.pdf

   
•	 LUCRO

 
•	 CAPITALISMO
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c) QUÍMICA 

Um átomo se une com outro formando um novo composto se a nova organização 
entre os núcleos de seus átomos e seus elétrons tiver menos energia que a energia 

total dos átomos separados. 

Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/quimica.pdf

  
•	 ÁTOMO

•	 ELÉTRON
 

Atividade III
 Agora sinalize na íntegra os textos dos quadros da atividade anterior e pesquise nos 
glossários abaixo os sinais específicos para cada conceito pesquisado. 
 
http://epeem.cp.utfpr.edu.br/site/?page_id=8
https://www.youtube.com/watch?v=p3s_hEVKbdg
https://www.youtube.com/watch?v=yoy9dGCvljY
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SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

Departamento de Educação Especial
Atendimento Educacional Especializado – Surdez
Julio Cesar Correia Carmona

Centro de Apoio aos Profissionais da Educação de 
Surdos do Paraná
Cleverson Rogério dos Santos
Eloise Pinheiro de Almeida
Eduardo Mayeshiba Tanaka
Fabiana Severina dos Santos do Nascimento

PRODUÇÃO

Diretoria de Políticas e 
Tecnologias Educacionais

Coordenação de Produção 

Projeto Gráfico
Joise Lilian do Nascimento

Diagramação
Edna do Rocio Becker

Fernanda Serrer


