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São três as vozes presentes no ato de 

interpretação, as surdas, as ouvintes e a do 

próprio intérprete. Um dos dilemas dos 

intérpretes se concentra no desejo de ser uma 

espécie do se colar ao outro, responsabilizar-se 

por aquilo que possa estar querendo significar 

esse outro. O temor de que a interpretação não 

faça sentido para os envolvidos é algo que 

atemoriza os intérpretes. Há a responsabilidade 

de traduzir, muitas vezes, aquilo que não se deixa 

resignificar em outra língua, outra cultura e outra 

invenção de realidade. Não esmorecer diante da 

maldição babélica e perseguir sentidos que 

aproximem significantes para novas teias de 

relação é a tarefa de todo tradutor.  

(MASUTTI, 2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

A performance artística em língua de sinais tem apresentado demandas 

específicas para a tradução e interpretação. Enquanto a interpretação 

performática é eficiente na direção língua oral para língua de sinais, a 

presente tese mostra que na direção língua de sinais para língua oral, 

cria um texto independente, não contemplando os elementos que são 

intrínsecos à visualidade da língua de sinais. A literatura surda, expressa 

em performances de poesias, contos, narrativas e piadas, é tecida por 

sinalização artística, construída com riqueza de classificadores, 

descrições imagéticas, antropomorfismos, sinais não-manuais, que são 

elementos extralinguísticos que se chama de signos linguais 

performáticos. O desafio que se apresenta para o TILS na interpretação 

simultânea dessas performances consiste, principalmente, em preservar 

os signos linguais performáticos no corpo do artista surdo, de modo que 

sejam lidos pelo espectador não sinalizante sem intervenção de 

interpretação. Os artistas surdos esperam que suas performances 

artísticas sejam lidas visualmente em seus corpos; metaforicamente, o 

artista é o próprio livro. A transposição intersemiótica de Clüver (2006) 

e Hoek (2006) ajuda a explicar o potencial do texto imagem na 

interseção ao texto verbalizado, ampliando para o espectador as duas 

possibilidades de apreciação da mesma obra de arte. Os pilares da 

investigação são os artistas surdos e seu desejo para a interpretação de 

suas performances, os TILS e as competências tradutórias necessárias 

para atuação no contexto artístico, o espectador e quais elementos 

visuais podem compreender sem a ajuda da interpretação oral. Desta 

forma, trata-se de uma pesquisa empírico-experimental com 

triangulação metodológica de natureza qualitativa. Os experimentos são 

analisados a partir de questionários, entrevistas estruturada e 

semiestruturada, protocolos verbais e as interpretações transcritas para o 

software ELAN. O desenvolvimento de competência tradutória está 

fundamentado nas pesquisas do grupo PACTE (2003) e de Hurtado 

(2005), o TILS e a interpretação do texto surdo ampara-se em Masutti 

(2007), Rodrigues (2013). Os referenciais, principais norteadores da 

literatura e performance surda, são os de Sutton-Spence & Quadros 

(2014), Sutton-Spence & Kaneko (2016). A leitura visual do espectador 

é embasada por Duchamp (2004), Kincheloe (2015). A pesquisa mostra 

que uma interpretação simultânea por palavras-chave, dicas verbais, 

proporciona ao espectador maior aproximação com o artista surdo e sua 

cultura, à medida que se apropria dos sinais que não conhece e 



 

 

 

 

acompanha a performance visualmente, fazendo sua leitura e 

interpretação dos signos que não são verbalizados pelo TILS. 

 
Palavras-chave: Interpretação simultânea artística. Literatura surda. 

Performance em língua de sinais. Tradutor e intérprete de língua de 

sinais. Competência tradutória. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Artistic performance in sign language creates specific demands 

for translation and interpretation. While performance interpretation is 

suitable when working from spoken language into sign language, the 

thesis here shows that when working from sign language into spoken 

language, it creates an independent text that fails to take into account the 

elements that are intrinsic to the visual nature of sign language. Deaf 

literature, as expressed in performances of poetry, short stories, 

narratives and jokes, is woven by artistic signing, built from rich 

classifiers, descriptive imagery, and extralinguistic elements, what we 

call “performative language signs”. The challenge for sign language 

translators and interpreters (TILS) in the simultaneous interpretation of 

these performances consists mainly in preserving the performative 

language signs in the body of the deaf artist so that they are read by the 

non-signing audience without intervention of interpretation. Deaf artists 

expect their artistic performances to be read visually on their bodies, 

metaphorically, the artist is the book itself. The intersemiotic 

transposition of Clüver (2006) and Hoek (2006) helps us to explain the 

potential of the image text at the intersection of the verbalized text, 

giving the viewer two possibilities to appreciate the same work of art. 

The pillars of the research are the deaf artists and their wishes for the 

interpretation of their performances, the TILS and the translation skills 

necessary for acting in the artistic context, the viewing audience and 

which visual elements can be understood without the help of spoken 

interpretation. Thus, it is an empirical-experimental research with 

methodological triangulation of a qualitative nature. The data are drawn 

from questionnaires, structured and semi-structured interviews, verbal 

protocols and interpretations transcribed in ELAN software. The 

development of translation competence is based on research by the 

PACTE group (2003) and Hurtado (2005), the TILS and the 

interpretation of the deaf text, supported by Masutti (2007), Rodrigues 

(2013). The main guidelines for literature and deaf performance are 

those of Sutton-Spence & Quadros (2014), Sutton-Spence & Kaneko 

(2016). The visual reading of the viewer is based on Duchamp (2004), 

Kincheloe (2015). The research shows that a simultaneous interpretation 

using keywords and verbal cues, gives viewers a closer relationship with 

deaf artists and their culture, as they learn the signs they do not know 

and follow the performance visually, allowing reading and interpretation 

of the signs that are not verbalized by TILS. 



 

 

 

 

 

Keywords: Simultaneous artistic interpretation. Deaf literature. Sign 

language performance. Translator and interpreter of sign language. 

Translation skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Língua de sinais é arte em movimento, é uma 

coreografia circular, é uma poesia cuja tensão 

corporal inscreve os ritmos que reaproximam os 

corpos das sensações da dança. Entretanto, para 

ver e sentir a dança da língua de sinais, é preciso 

libertar as travas dos olhos que estão engessadas 

pelo som e pelas estereotipias culturais. Por isso, 

desterritorializar a voz e capturar as línguas de 

sinais implica uma habilidade para calar o som e 

perceber o componente “espaço” e “tempo” 

marcados em uma dinâmica refuncionalizada em 

um universo visual de uma escritura que não se 

submete a uma suposta primazia da fala. (Masutt, 

2007, p. 89-90). 

 

 Esta pesquisa apresenta para o campo dos Estudos da Tradução 

uma proposta para a interpretação simultânea no contexto artístico, 

considerando a direcionalidade das línguas envolvidas: língua de sinais 

(LS) e língua oral (LO). Autores como Padden (2002) e Rodrigues 

(2012) endossam princípios com efeitos de modalidade, que interferem 

no processo de tradução e interpretação quando as línguas envolvidas 

são sensorialmente distintas. No contexto artístico, a interpretação 

simultânea performática (RIGO, 2013) é bem conhecida, ou seja, os 

textos nas línguas orais são mais comuns de serem traduzidos e 

interpretados por tradutores/intérpretes de língua de sinais (TILS). É 

menos comum o contrário, performances em língua de sinais serem 

traduzidas e interpretadas para a língua oral. Alguns motivos 

corroboraram para esta realidade. Empiricamente, sabe-se que, por 

muito tempo, os surdos estiveram encerrados em suas comunidades e 

suas manifestações culturais eram apresentadas nesses espaços, ao vivo, 

com raros registros em vídeo e apreciadas por pequena parte dessa 

comunidade.  

No passado, os surdos foram mais espectadores da cultura, 

literatura produzida pelas línguas orais; também não havia 

reconhecimento de suas obras, suas narrativas, poesias, piadas, 
dramatizações, como obras de literatura surda ou em língua de sinais 

(SUTTON-SPENCE et. al., 2017). As performances artísticas em língua 

de sinais por artistas surdos têm sido melhores difundidas a partir das 

conquistas legais da comunidade surda, da melhora nos acessos dos 
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surdos aos espaços culturais, do desenvolvimento de novas mídias e 

tecnologias de comunicação. Contudo, os surdos passam a acreditar em 

suas produções, enquanto obras de arte, produzindo festivais e 

espetáculos para ampla comunidade (SUTTON-SPENCE et. al, 2016).  

Considera-se este fator o mais importante para a consolidação da 

literatura surda e sinalizada. Os últimos festivais de folclore sinalizado 

(2015 e 2016), realizados pela comunidade surda na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), demonstram essa nova realidade 

para a cultura surda. São iniciativas de artistas surdos profissionais e de 

pesquisadores surdos e ouvintes que vêm estabelecendo e propagando 

esse artefato cultural legítimo do povo surdo (STROBEL, 2008). 

Uma proposta para a interpretação simultânea de performance 

em língua de sinais no contexto artístico emerge  de demandas 

apresentadas, a princípio, por TILS (FELÍCIO, 2013). Entretanto, 

pesquisas anteriores, como os trabalhos de Sutton-Spence e Quadros 

(2014), iniciaram investigação sobre os desejos dos artistas surdos para 

a tradução e interpretação de suas performances em forma de poesias em 

língua de sinais. O tema proposto se abre na tentativa de encontrar, 

dentro dos Estudos da Tradução, possibilidades viáveis de acesso dos 

ouvintes não sinalizantes ao conteúdo cultural da performance surda. 

 Certifica-se que a interpretação performática que normalmente 

é feita no contexto artístico é eficiente quando a direcionalidade entre as 

línguas envolvidas é LO para a LS, pois o foco deve ser a língua de 

sinais. Todavia, pergunta-se se é possível aplicar o mesmo método 

tradutório/interpretativo, quando a direção é LS para a LO no caso das 

performances surdas. As reflexões se iniciam em questões sensoriais. O 

surdo não presume da audição, é constituído sujeito visual, tátil. O 

ouvinte, que também enxerga, presume da audição e da visão. Desta 

maneira, entende-se que enquanto o surdo não pode ouvir uma 

performance com texto oral, musical, necessitando da interpretação 

performática para ter acesso e apreciar a obra de arte, o ouvinte pode ver 

e aprender a ver a língua de sinais performática. 

A língua de sinais performática é um termo adotado nesta tese 

que se aplica à construção linguística da performance surda. É uma 

língua e linguagem artística chamada por Rigo (2013) de “sinalização 

artística” e em Campello (2008) é reconhecida a partir da descrição 

imagética o que a autora chama de “sinais visuais”, “signos visuais” e 

“cultura visual”.  

Neste trabalho, adotou-se os termos “signos linguais lexicais” 

que são os sinais icônicos ou arbitrários da Língua Brasileira de Sinais 
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(QUADROS E KARNOPP, 2004), e “signos linguais performáticos” 

que são os recursos não-verbais (expressões faciais, corporais, 

movimentos de corpo). São os elementos extralinguísticos da língua de 

sinais apresentados por Rigo (2013, p. 121), bem como os 

classificadores (CL), as descrições imagéticas (DI) e antropomorfismos. 

Esses são termos e conceitos que estruturam a língua de sinais, os quais 

serão abordados na revisão bibliográfica.   

No decorrer do trabalho, constatar-se-á que os signos são 

definidos como algo que representa alguma coisa para alguém 

(PEIRCE, 2005, apud CAMPELLO 2008) e conforme Saussure (1995), 

o signo é formado por significante (imagem acústica ou visual) e 

significado (o conceito, o conteúdo), por isso assume-se com mais 

frequência o termo signo ao invés de sinal.  

As performances surdas são construídas corporalmente, é “arte 

em movimento” (MASUTTI, 2007), (MOURÃO, 2011) e identifica-se 

nesses corpos o enlace complexo de signos linguais lexicais e signos 

linguais performáticos que tecem a mensagem. Reconhecendo as 

peculiaridades do contexto artístico ao que tange a tradução e 

interpretação simultânea na direção LS para a LO (FELÍCIO, 2013), 

considera-se fundamental refletir sobre o produto final da relação entre 

esses dois textos, o do artista surdo e o texto produto da interpretação 

simultânea.  

Embora as performances surdas apresentadas e apreciadas para 

espectadores ouvintes não sinalizantes demandem 

tradução/interpretação, propôs-se investigar o quanto e que tipo de 

tradução/interpretação para a língua oral se faz necessária para a 

compreensão deste espectador.  

Encontrou-se suporte teórico em autores como Clüver (2006) e 

Hoek (2006) que abordam o processo de transferir um texto visual para 

um texto escrito pela transposição intersemiótica. Os esquemas 

apresentados pelos autores permitem a produção de textos mistos onde 

texto e imagem são harmonizados criando um texto composto. Os 

autores acima se inspiram também nos trabalhos de Jakobson (1967), 

que expandiu o conceito de tradução para a tradução intersemiótica. 

Conta-se com arcabouço teórico dos Estudos da Tradução e 

Estudos da Interpretação para compreender as diferenças que se 

apresentam para a tradução e interpretação entre línguas de modalidades 

distintas, no caso viso-espacial e oral-auditiva.  

Com este estudo, pretende-se localizar ou alocar a proposta de 

interpretação simultânea para o contexto artístico no campo dos Estudos 
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da Tradução. Para tanto, recorreu-se a autores como Gile (1995), Pagura 

(2003), Luciano (2005), Vasconcelos (2008), Rodrigues (2009), Luchi 

(2013), Barbosa (2014), entre outros que serão apresentados na revisão 

bibliográfica, embasando este estudo de um olhar macro para um 

pequeno recorte, específico para a tradução e interpretação de 

performance artística em língua de sinais. 

Os dados apresentados foram estruturados a partir da 

investigação com três grupos de sujeitos, participantes da pesquisa
1
, 

para que fosse possível delinear a proposta da tese: os artistas surdos, os 

TILS e os alunos do curso de tradução/interpretação Libras/português 

(aspirantes a espectadores). É importante investigar o envolvimento 

desses três grupos participantes como construtores do processo 

interpretativo das performances, para melhor compreender como 

realmente se pode estruturar uma interpretação simultânea específica, 

que atenda as demandas dos envolvidos, especialmente, da cultura 

surda.  

Os dados foram coletados a partir de entrevista semiestruturada 

com dois artistas surdos; questionários estruturados para os alunos da 

tradução que foram respondidos logo após assistirem ao vídeo com 

performance de uma artista surda com interpretação simultânea da 

pesquisadora; para os TILS foram feitas entrevistas consecutivas e logo 

após realizou-se as interpretações dos vídeos de duas performances dos 

artistas surdos Sandro Pereira e Bruno Ramos, entrevistas 

semiestruturadas sobre interpretação simultânea de forma mais ampla, 

análise dos vídeos das interpretações utilizando o EUDICO Language 

Annotator (ELAN), como ferramenta de anotação. 

Os dados mostram o que é possível para os alunos do curso 

técnico de tradução e interpretação, que não dominam a língua de sinais, 

                                                        
1
 Os sujeitos participantes da pesquisa: os alunos de tradução, os artistas surdos 

e os TILS; todos assinaram um Termo de Consentimento aceitando participar da 

pesquisa sendo devidamente informados do uso dos dados e da manutenção do 

sigilo, conforme orientações do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEPSH). Tanto aos alunos de tradução quanto aos TILS, foram-lhes 

assegurados que não seriam usadas imagens e tampouco seus nomes na 

apresentação dos dados. Aos artistas surdos, foi pedido autorização para o uso 

das imagens e de seus nomes na manipulação dos dados e apresentação dos 

resultados. A todos os participantes foram esclarecidos os objetivos da pesquisa, 

sua relevância para os Estudos da Tradução, sua liberdade e direito em querer 

participar ou não, bem como seu direito em interromper a participação a 

qualquer momento.  
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apreenderem compreensivamente a partir da visualidade da língua, dos 

signos linguais performáticos sem a ajuda da interpretação e também o 

quanto eles preferem uma interpretação simultânea completa, na íntegra, 

sem precisar fazer uma leitura na língua visual. Os dados trazem os 

desejos dos artistas surdos para a interpretação simultânea de suas 

performances. Destaca-se, ainda, as tensões culturais e linguísticas que 

existem ao traduzir e interpretar as performances surdas e as estratégias 

que os artistas surdos adotam para alcançar seu espectador não 

sinalizante.  

Os dados coletados a partir da investigação com o terceiro 

grupo, os TILS profissionais, mostram, em forma de categorias, os 

desafios para a interpretação simultânea no contexto artístico; as 

características do contexto artístico para a interpretação simultânea e as 

competências tradutórias para a interpretação simultânea no contexto 

artístico. Estas três grandes categorias são desdobradas em pequenas 

categorias de análise. Ainda investigando o terceiro grupo, os dados 

coletados mostram as análises das interpretações simultâneas que 

também são organizadas em três grandes categorias. São identificados 

problemas da interpretação performática para a performance em língua 

de sinais; os desafios na interpretação dos signos linguais performáticos 

a partir da análise de protocolos verbais; por fim, as estratégias para o 

contexto artístico. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Esta tese começou a germinar a partir de vivências profissionais 

na área de tradução e interpretação e do trabalho iniciado em 2013 com 

a dissertação de mestrado intitulada “O surdo e a contação de histórias: 

análise da interpretação simultânea do conto Sinais no Metrô.” 

(FELÍCIO, 2013).  

Os surdos contam histórias e as traduções e interpretações 

dessas performances artísticas precisavam ser desconstruídas, tendo em 

vista as peculiaridades visuais que obstaculizam a real relação cultural 

do texto visual artístico e da língua oral performática em forma de 

tradução.  

A literatura surda poderia ser vista pelos ouvintes não 

sinalizantes, considerando, conforme Felício (2013), que os aspectos 

culturais da língua de sinais artística podem ser acessíveis aos olhos 

daqueles que se interessam pela cultura do outro, não necessitando de 
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intervenções da língua oral, em uma desconstrução logofonocêntrica
2
, a 

língua de sinais não subordinada a fala (MASUTTI, 2007).  A literatura 

surda em forma de performance sinalizada destaca, em seu conteúdo, as 

vivências do povo e da comunidade surda (STROBEL, 2008). 

Entretanto, em sua forma, traz a beleza da arte sinalizada em seus 

contornos intrínsecos à cultura e à identidade surda (MOURÃO, 2011) 

que dificilmente podem ou precisam ser traduzidos pela cultura ouvinte 

em um processo de mutilação do conteúdo artístico/cultural. 

Festivais de literatura surda como os ocorridos na UFSC, em 

2015 e 2016, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2011, 

apesar de terem muitos participantes ouvintes não fluentes em língua de 

sinais, não contaram com tradução e interpretação dos espetáculos para 

a língua oral, tampouco entre as línguas de sinais. Tal proposta sugere o 

destaque para a arte surda, momento este de manifestação cultural 

marcado por ideologias e posicionamento político. Todavia, há outros 

espaços e momentos em que há necessidade de tradução e interpretação, 

por exemplo, em eventos organizados por ouvintes e para maioria 

ouvinte, em eventos onde as performances surdas fazem parte de uma 

programação mais ampla ou, dependendo do público endereçado, o 

TILS precisa estar presente para as mediações. Nestas últimas situações, 

o TILS e o artista surdo estabelecem relações sobre a arte que será 

apresentada e entra no campo de negociação do que significa o 

momento. Em um contexto sensível como o artístico, o TILS tem se 

envolvido com a performance e sente-se um pouco artista também 

(NAPIER, et. al. 2006). Embora seja uma atuação apropriada para 

manifestação da arte, como no caso da interpretação performática 

(RIGO, 2013), a relação do TILS com o texto imagem, o texto que está 

atrelado ao corpo do artista surdo e que precisa ser colocado na voz, é 

diferente. 

Artista surdo e TILS sugerem as dificuldades com a tradução e 

interpretação das performances. Enquanto o artista prefere que suas 

performances artísticas não sejam interpretadas ou minimamente 

                                                        
2
 Conforme Masutti (2007, p. 42): “A concepção logofonocêntrica, que toma a 

fala como a presença (o dentro, o inteligível, a essência e a verdade), e a 

escritura como algo inferior e subordinada à fala, a não-presença (o fora, o 

sensível, a aparência e o falso), mantém também a lógica de que o surdo é um 

deficiente”. A autora, embasada por Derrida (2004), questiona a imperalidade 

da voz em nossa cultura ocidental e desloca o surdo do campo da deficiência, 

desconstruindo uma cultura que é centrada na fala. O surdo e a língua de sinais 

desconstroem o logofonocentrismo pelo olhar da différance.  
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interpretadas (SUTTON-SPENCE e QUADROS, 2014), os TILS 

enfrentam dificuldades em extrair deste corpo sinalizante, expressivo e 

até dançante, uma interpretação que não macule o texto fonte, mas que, 

ao mesmo tempo, proporcione ao espectador a possibilidade de 

apreciação da língua de sinais artística (FELÍCIO, 2013). Segundo os 

trabalhos de Rigo (2013), Sutton-Spence e Quadros (2014), observa-se 

que no contexto artístico o foco deve estar na língua de sinais, na 

performance visual. Rigo, a partir de seus trabalhos como intérprete da 

língua oral para a língua de sinais, atuando no palco, faz parte do 

espetáculo podendo, assim, destacar a língua de sinais artística. Sutton-

Spence e Quadros, com base nas pesquisas sobre a tradução e 

interpretação de performances de poetas surdos, mostram o quanto do 

poema precisa ser traduzido/interpretado pelo TILS para ouvintes não 

sinalizantes. 

Outra experiência que serviu de apoio para esta tese está no 

DVD “The Heart of The Hydrogen Jukebox (2009), onde o tradutor - 

intérprete Kenny Lerner e o artista surdo Peter Cook realizam um tipo 

de apresentação de performance em língua de sinais que é interpretada 

com estratégias diferentes de outros contextos não artísticos. Kenny e 

Peter trabalham em parceria e Kenny cria uma interpretação que 

pretende fazer o espectador leitor do texto sinalizado, buscando 

significados no corpo do artista sem ter todas as informações na 

tradução ou interpretação. Ele oferece “dicas” na interpretação dos 

sinais que considera difíceis para o espectador identificar sozinho. Essa 

experiência mostra que, o que foi visto na dissertação de mestrado, 

citada acima em 2013, são situações comuns aos TILS que atuam no 

contexto artístico. Kenny e Peter encontraram uma forma de preservar 

elementos visuais da língua de sinais no corpo do artista surdo, 

esperando que o espectador possa compreender, e esta tese investiga 

como e por que fazê-lo de forma instituída e sistematizada no campo 

dos Estudos da Tradução. 

Esta pesquisa se justifica por considerar cientificamente que a 

tradução e a interpretação na direção língua de sinais para a língua oral 

sofrem processos distintos quando na direção língua oral para a língua 

de sinais. Interpretar para a língua oral exige algumas competências 

tradutórias que podem ser diferentes da interpretação para língua de 

sinais. No contexto de performance em língua de sinais artística, 

considera-se questões sensoriais; quando se trata de arte, apela-se para 

os receptores sensoriais, os sentidos. O ouvinte que pode ver e ouvir 

simultaneamente é convidado a ler visualmente o corpo do artista 
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sinalizante. O surdo necessita de apelo visual para que consiga absorver 

as mensagens, os conteúdos, as emoções, assim, a interpretação 

performática é a forma como o surdo experimenta as obras artísticas 

produzidas na cultura ouvinte. Neste intercâmbio cultural, reflete-se 

sobre os acessos dos ouvintes não sinalizantes ao conteúdo cultural 

surdo, através das traduções e interpretações das performances artísticas. 

Estas reflexões partem do desejo dos artistas surdos, dos desafios e 

competências que se apresentam para os TILS e das capacidades do 

espectador para uma leitura visual. 

A raridade das pesquisas de tradução e interpretação na direção 

LS para a LO (METZGER, 2010), (RODRIGUES, 2015) é um desafio 

para a coleta de dados desta tese. Sendo assim, é colocado um grande 

desafio para os estudos da tradução e para a literatura surda, 

especialmente para o contexto artístico, onde se busca ressaltar valores 

culturais para além da língua, valores ideológicos, políticos e das 

identidades surdas, que, por muito tempo, estiveram reclusas na 

dependência da tradução e interpretação em uma leitura limitada pela 

oralidade, como se fosse possível dizer tudo em palavras. Este trabalho 

se mostra relevante não somente para os Estudos da Tradução, mas para 

estudos culturais e de literaturas, ao investigar as características que se 

apresentam na língua de sinais artística e ao propor que a ampla 

sociedade conheça o surdo através de suas narrativas, de sua arte 

contada. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 
  

Investigar a interpretação simultânea de performance surda no 

contexto artístico, a fim de identificar o desejo do artista surdo, as 

demandas para o TILS e as necessidades do espectador ouvinte não 

sinalizante. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Verificar o quanto e quais elementos da língua de sinais 

performática, os espectadores ouvintes não sinalizantes 

conseguem compreender sem a ajuda da interpretação 

simultânea para a língua oral. 
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 Analisar a partir do desejo do artista surdo para a interpretação 

de suas performances, as tensões culturais que se apresentam 

entre o texto visual performático e o texto oral produzido pelo 

TILS e as estratégias possíveis na criação de um texto 

performático acessível ao espectador não sinalizante. 

 

 Identificar os desafios que se apresentam para o TILS quando a 

interpretação simultânea de performance artística é tecida na 

língua de sinais e pelo artista surdo; identificar as características 

da interpretação simultânea de performance surda e as 

competências tradutórias que podem ser específicas para a 

direção LS – LO neste contexto. 

 

 Teorizar sobre as possibilidades de leitura visual que o 

espectador não sinalizante poderá fazer da performance surda, 

em um processo de “alfabetização” para essa leitura de imagens 

produzidas pelo corpo do artista.  

 

1.3 PROBLEMA E PERGUNTA DE PESQUISA 

  

Problema de pesquisa:  

 

 A literatura surda em forma de performance artística é um 

artefato cultural que promove a difusão da língua de sinais e 

especialmente da cultura surda. Ouvintes não sinalizantes, apreciadores 

da arte surda podem acessar esse universo através de apresentações 

traduzidas ou interpretadas para a língua oral. Entretanto, se reconhece 

que, por questões sensoriais, a tradução e interpretação na direção LS 

para a LO apresenta características diferentes no contexto artístico, pois 

a língua de sinais deve estar em foco. O texto visual, o texto imagem 

poderá ser fundido ao texto oral criando um terceiro texto que será 

elaborado pelo espectador como apreciador da obra de arte surda? 

 

Pergunta de pesquisa: 

 

A partir do desejo do artista surdo, das competências tradutórias 

dos TILS e das possíveis necessidades do espectador, poderá se aplicar 

uma interpretação simultânea específica que atenda as demandas do 

contexto artístico quando a performance é em língua de sinais? 
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Hipóteses 

 

 Existem elementos e características que são diferentes para a 

interpretação simultânea de performance artística quando a 

direção é LS para a LO, comparadas à direção LO para LS. 

Quando a direção é LO para a LS, aplica-se a interpretação 

performática, pois a língua de sinais deve ser o foco e quando a 

direção é LS para a LO, a língua de sinais deve continuar sendo 

o foco. Desta forma, aplica-se outro tipo de interpretação, a 

artística, que pretende preservar no corpo do artista os signos 

linguais performáticos. 

 

 O processo tradutório no contexto artístico não é de 

responsabilidade somente do intérprete, mas está diretamente 

relacionado com a leitura feita pelo espectador da performance 

artística apresentada. 

 

 O TILS poderá desenvolver competências tradutórias e 

estratégicas que viabilizem a interpretação simultânea artística 

aproximando o espectador do artista surdo, sua língua e cultura.  

 

 O espectador ouvinte não sinalizante é capaz de fazer a leitura 

visual no corpo do artista surdo dos signos linguais 

performáticos, levando em consideração a capacidade humana 

de ler imagens e gestos. 

 

 A interpretação simultânea artística seria uma forma que 

proporciona ao espectador a criação de seu próprio texto, um 

texto extraído a partir da leitura visual no corpo do artista surdo 

e das palavras-chave fornecidas pelo TILS na tradução ou 

interpretação. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

A tese está organizada e estruturada em sete capítulos, onde são 

iniciados pela Introdução e, em seguida, por: Contexto da Pesquisa, 

Revisão Bibliográfica, Procedimentos Metodológicos, O que os dados 

nos mostraram, A interpretação simultânea de performance em língua 
de sinais, e das Considerações finais que são seguidas de referências 

bibliográficas. Este é o percurso do texto com suas idas e vindas em um 
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processo subjetivo de construção, desconstrução e reconstrução 

constante ao longo desses quase quatro anos de relação íntima com esta 

pesquisa. 

A introdução apresenta brevemente o estudo, sua justificativa, 

objetivo geral e objetivos específicos, bem como a problemática da 

pesquisa, as perguntas e as hipóteses. 

O segundo capítulo localiza a pesquisa no contexto da literatura 

surda e no campo dos Estudos da Tradução voltados à tradução e 

interpretação entre línguas de sinais e línguas orais. O Contexto da 

Pesquisa tem por finalidade identificar e caracterizar a interpretação 

simultânea de modo geral, a interpretação simultânea em língua de 

sinais, esboçando neste campo de estudo a interpretação simultânea para 

o contexto artístico ao apresentar a literatura e o folclore surdo. Tendo 

em vista o contexto apresentado, espera-se justificar a presente tese, que 

se volta para a interpretação simultânea da performance artística do 

surdo com destaque para elementos linguísticos, culturais, políticos e 

ideológicos. 

A Revisão bibliográfica, terceiro capítulo, traz os autores 

escolhidos que embasam teoricamente a pesquisa. Investigou-se a partir 

das perguntas e objetivo da pesquisa, onde se pode localizar ou alocar a 

interpretação simultânea em língua de sinais no contexto artístico, 

problematizando a tarefa. Ainda, são apresentados desafios para os TILS 

e para os artistas surdos na tradução e interpretação de performance, 

pois a direcionalidade LS para a LO oferece características peculiares a 

essa modalidade. Com base nas investigações sobre a interpretação 

performática, percebeu-se a importância para o contexto artístico na 

direcionalidade LO para a LS sendo um contraponto fundamental para a 

proposta desta tese. São apresentadas demandas pertinentes para se 

compreender a tarefa de interpretar a produção artística visual do surdo 

na forma de performance sinalizada. Desta maneira, as competências 

tradutórias elaboradas pelo grupo PACTE (2013) e Hurtado (2005) 

orientam na percepção das competências que podem ser desenvolvidas 

pelos TILS para melhor efeito na interpretação simultânea artística. Os 

efeitos fundamentais para o espectador ouvinte não sinalizante, na 

performance surda, partem dos estudos de autores como Clüver (2006), 

Hoek (2006), Sutton-Spence e Quadros (2014), Spooner, et. al. (no 

prelo). 

Os Procedimentos Metodológicos apresentam detalhadamente a 

construção do método e o caminho percorrido nas investigações, coleta 

de dados e análises. Este capítulo embasa teoricamente as escolhas 
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metodológicas que foram feitas para os estudos. Apresenta a natureza da 

pesquisa e os três experimentos/estudos organizados em: participantes 

da pesquisa, material utilizado e critério de análise. Conta o caminho 

para a coleta dos dados e da análise: os vídeos utilizados, as entrevistas, 

os questionários, a análise feita pelas anotações no ELAN. Por fim, 

apresenta as questões éticas adotadas para realização da pesquisa. 

O capítulo cinco traz a análise e os resultados para a tese. O que 

os dados nos mostraram, com base nos experimentos/estudos, descreve 

detalhadamente o que os participantes trouxeram como inovação e 

consolidação da proposta para a interpretação simultânea artística. A 

partir dos dados coletados através dos artistas surdos, dos TILS e dos 

alunos do curso técnico de tradução e interpretação, foi possível delinear 

os pressupostos que orientam o tipo de interpretação que pode ser 

aplicada quando a direcionalidade é LS para a LO no contexto artístico. 

Esses pressupostos constituem-se a partir do tripé artista surdo, TILS e 

espectador, visando à literatura surda, a competência tradutória e a 

leitura visual. 

Finalmente, o sexto capítulo amarra os resultados em uma 

discussão teórica, o que se espera e o que se consolida para a 

interpretação simultânea da performance surda. A interpretação 

Simultânea da Performance em Língua de Sinais traz a discussão sobre 

o que ficou elaborado para a interpretação simultânea artística e para a 

interpretação simultânea performática. Também elabora a relação do 

tripé artista surdo, TILS e espectador e as responsabilidades de cada um 

para a compreensão da arte surda. Finalizou-se o capítulo, apresentando 

o produto final da interpretação simultânea artística, o texto que é 

concebido pelo espectador como apreciador da obra de arte, em sua 

leitura visual e auditiva, em forma de literatura surda. Em seguida, as 

Considerações Finais e os anexos. 
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2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O contexto da pesquisa faz um movimento crescente na 

construção do pano de fundo dos campos em que se desenvolve a 

presente tese. Partindo de alguns importantes entendimentos sobre a 

interpretação simultânea, os tipos e as áreas de atuação que abrangem, 

espera-se identificar os espaços de atuação da interpretação para a língua 

de sinais. A partir do conhecimento sobre as produções artísticas dos 

surdos, através da literatura e do folclore surdo, localiza-se a 

interpretação simultânea no contexto artístico. Desta forma, as 

investigações bibliográficas serão iniciadas, buscando compreender 

como se pode estabelecer dentro dos Estudos da Tradução as 

especificidades da interpretação da performance surda artística, 

reconhecendo seu status de obra literária.  

Mapear algumas instâncias da interpretação simultânea de 

modo geral, as especificidades quando é entre modalidades distintas, no 

caso entre línguas de sinais e línguas orais e, ainda, no espaço da 

literatura surda, contextualiza o recorte desta tese. Os TILS têm atuado 

em diversos contextos na tradução e interpretação de língua de sinais e 

parece que cada contexto vem exigindo competências específicas para 

bem atender à determinada área, embora os princípios possam ser os 

mesmos. No entanto, encaminha-se este trabalho para finalmente 

compreender o que há de específico para a interpretação simultânea de 

performance artística quando a língua de partida é a de sinais, a língua 

espaço-visual. 

 

2.1 CARACTERIZANDO A INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA  

 

Intencionando definir os termos, busca-se delinear as 

características da interpretação simultânea e da interpretação 

consecutiva, que, atualmente, são as modalidades mais pesquisadas e 

conhecidas. A modalidade consecutiva compreende em o intérprete 

ouvir a mensagem da língua-fonte tendo um tempo, uma pausa para 

processar as informações e, então, interpretá-las. É um processo mais 

demorado para quem está emitindo o texto na língua-fonte e para o 

espectador que faz o esforço cognitivo de contato com a língua-fonte e 

depois com a interpretação na língua-alvo. Entretanto, para o intérprete, 

especialmente iniciantes, é um procedimento mais seguro no sentido de 

contemplar a mensagem em seu sentido, também o prepara para análise 

do discurso e técnicas para interpretação (PAGURA, 2003). Foi a partir 
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da observação de interpretação consecutiva que Seleskovitch & Lederer 

(1989, p. 21) configuraram três etapas no processo de interpretação: 1) a 

fusão dos elementos do sentido linguístico com o conhecimento 

extralinguístico para obter o sentido; 2) a desverbalização desse sentido 

à medida que ele surge; e 3) a expressão espontânea desse sentido de 

modo linguístico. Segundo a teoria do sentido, apresentada pelas 

autoras, o intérprete procura obter o sentido expresso no discurso na 

língua-fonte em vez do significado das palavras empregadas no discurso 

na língua-fonte e, a partir disto, poder reproduzir na língua-alvo o que 

foi dito.  

A desverbalização é o recurso utilizado para que o intérprete 

seja capaz de preservar o sentido, na consecutiva esse processo é mais 

aparente, na simultânea o discurso de partida está mais presente na 

mente do intérprete. Sendo assim, memoriza-se o sentido, sem muita 

preocupação com a memorização das palavras com que o sentido foi 

expresso. Para Seleskovitch (1978) citado por Rodrigues (2013, p. 40), 

“O propósito da interpretação é apreender o que foi expresso em uma 

língua e transportar essa mesma realidade, ou sentido, de modo 

fidedigno em outra língua”.  Gile (1995) fala do esforço de audição e 

análise não para apreensão do sentido, e sim para a reconstrução do 

sentido que foi expresso na língua-fonte para a língua-alvo, o que 

compreende esforço de produção. Gile (1995, p. 165) afirma que “Na 

interpretação consecutiva, há dois tipos de produção. Na primeira fase, o 

intérprete escuta o que diz o palestrante e toma notas; na segunda fase, 

ele produz o discurso oral equivalente em sua língua materna”.  

A interpretação simultânea é sem dúvida a mais realizada pelos 

intérpretes, pois consiste em uma modalidade que não exige maior 

espaço de tempo para a construção do texto na língua-alvo. Enquanto na 

tradução o tradutor pode contar com tempo hábil reflexivo e de preparo 

para realizar a tradução, na interpretação simultânea o intérprete produz 

o texto na língua-alvo no momento que está recebendo o texto da 

língua-fonte. Não há tempo para grandes análises e é por isso que nessa 

modalidade o intérprete poderá estar mais sujeito a erros, ainda assim é 

a mais comum atualmente. O fator mais expressivo que a distingue de 

outras modalidades é o mesmo que permite um discurso em uma 

determinada língua, ser interpretado simultaneamente para vários 

idiomas, o fator tempo.  

Contrastando com a tradução, Seleskovitch (1978), citado por 

Pagura, (2003) afirma, “A tradução converte um texto escrito em outro 

texto escrito, enquanto a interpretação converte uma mensagem oral em 
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outra mensagem oral. Essa diferença é crucial.”. Pagura (2003) também 

afirma que a diferença entre tradução e interpretação está basicamente 

na operacionalização, enquanto uma é escrita a outra é oral, tanto na 

mensagem como no resultado. Contudo, o fator tempo está empregado 

implícito ou explicitamente em todos os outros fatores que caracterizam 

a interpretação simultânea. Gile (1995) elaborou a teoria do modelo dos 

esforços a partir de suas investigações sobre a interpretação simultânea e 

afirma que é constituída por três componentes ou esforços principais: 

“componente de audição e análise, um componente de produção de 

discurso oral e um componente da memória de curto prazo”. Ou seja, o 

primeiro componente trata da capacidade do intérprete em compreender 

o discurso que está sendo proferido na língua-fonte; o segundo 

componente compreende em o intérprete criar e gerar o discurso na 

língua-alvo; o terceiro componente consiste na capacidade do intérprete 

em armazenar o que foi dito na “memória de curto prazo” (GILE, 1995). 

Pode-se observar que são três processos cognitivos que exigem rapidez 

de raciocínio para a produção do discurso na língua-alvo; essa é uma 

característica intrínseca à interpretação simultânea que implica na 

restrição do tempo mínimo que o intérprete tem para a produção de um 

novo texto. 

 Tanto o modelo dos esforços de Gile (1995) como a teoria 

interpretativa da tradução de Seleskovitch & Lederer (1989), convergem 

quando dividem o processo de interpretação em três estágios que 

consistem em: compreender a mensagem na língua-fonte, depois 

armazenar a informação e, então, produzir o texto na língua-alvo. O que 

se quer salientar aqui é que na simultânea esse processo é instantâneo, o 

intérprete tem pouco tempo para fazer grandes análises das escolhas 

lexicais que executará.  

Seleskovich (1978) fala em interpretação do sentido, e essa 

estratégia é factível na consecutiva e nos processos de tradução também; 

entretanto, para a simultânea, por causa do tempo, se o intérprete não 

conhecer bem o assunto e/ou o orador, será pouco possível trazer o 

sentido nos milésimos de segundos que ele tem para processar a 

informação emitida na palavra. Desta forma, a interpretação simultânea 

demanda, para sua execução eficiente, um preparo anterior mínimo. É 

adequado que o intérprete tenha contato com o tema que irá interpretar e 

que possa conhecer e se familiarizar com a pessoa que proferirá o 

discurso, evitando uma interpretação mecanizada. 

Sabe-se, no entanto, que as situações de interpretação mais 

corriqueiras são justamente aquelas em que o intérprete é solicitado de 
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imediato para realizar o trabalho. Um intérprete profissional já sabe que 

está sujeito a essas situações em seu dia a dia. Desta maneira, aciona 

mecanismos cognitivos que o torna competente para realização da 

tarefa. Se assim não fosse, a atividade de interpretação não seria 

possível. Luciano (2005) considera alguns desses mecanismos que são 

acionados para realização da tarefa de interpretação.  

A autora descreve como ocorre o processo de interpretação 

simultânea. 

 
A tarefa do intérprete simultâneo consiste em, ao 

mesmo tempo, escutar, analisar e compreender o 

fluxo contínuo de palavras; moldar e ajustar, 

mentalmente, a mensagem para as convenções 

linguísticas da língua-alvo e transmitir a sua 

versão para os receptores do discurso. Além disso, 

o intérprete precisa monitorar sua própria fala, 

para assegurar que a velocidade desta esteja 

apropriada, que esteja inteligível para os 

receptores e que transmita o sentido original 

(como ele o entendeu). Além disso, deve-se ter 

consciência de que não há possibilidade de pedir 

ao orador para repetir ou para prestar 

esclarecimentos em casos de dúvida sobre um 

determinado elemento de discurso. (LUCIANO, 

2005, p. 42).  
 

 A autora acima citada destaca pontos importantes para a 

realização de interpretação simultânea que convergem com as teorias 

apresentadas por pesquisadores da área, “moldar e ajustar mentalmente, 

a mensagem” é o que Seleskovitch & Lederer (1989) chamam de 

desverbalização (interpretação do sentido) e Gile (1995) chama de 

esforço de audição e análise. É uma operação de compreensão da 

mensagem, identificação das palavras conforme conhecimento de 

mundo do intérprete, ele deverá ser capaz de relacionar as palavras da 

língua-fonte ao seu conhecimento na língua-alvo e ainda eliminar 

possíveis ambiguidades presentes no discurso da língua-fonte.  

Os autores citados também consideram a capacidade que o 

intérprete deve ter ao transpor a mensagem da língua-fonte para língua-

alvo, “dissociando as ideias das palavras”, “transmitindo o sentido como 

ele o entendeu”, “fazendo a representação mental da mensagem e 

planejamento do discurso”.  
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Conforme Seleskovitch & Lederer (1989, p. 23), na 

interpretação é possível observar o processo de tradução, reconhecendo 

que a “expressão na língua materna provém de um sentido 

desverbalizado, e não de uma manipulação dos elementos linguísticos”. 

Lederer (1990) sintetiza o processo de interpretação destacando os 

complementos cognitivos e suas funções. 

 
O conhecimento prévio é uma expressão vazia 

que abrange diversos “complementos cognitivos” 

que nos ajudam a entender o discurso. Esses 

complementos cognitivos incluem o 

conhecimento de mundo, do momento, do lugar, 

das circunstâncias nas quais um discurso é 

formulado, da memória do que foi dito 

anteriormente, do conhecimento de quem é o 

locutor e de quem são os ouvintes. (LEDERER, 

1990, p. 53). 
 

As autoras expõem a importância do conhecimento de mundo 

para a realização de tradução/interpretação em que consiste o processo 

de desverbalização, ao que parece ser o humano nesta tarefa. A 

interpretação, seja qual for a modalidade, exige uma implicação pessoal 

do intérprete que estará imprimindo suas digitais no texto de chegada, 

tornando-o um texto vivo.  

Destaca-se, ainda, ser de suma importância o envolvimento do 

tradutor/intérprete com os aspectos culturais da língua-fonte e inteiração 

do contexto/cenário da interpretação. 

Considera-se um salto qualitativo para interpretação a 

identificação de atuação de complementos cognitivos no processo 

tradutório, conforme afirma Lederer (1990, p. 59): 

 
Os falantes nativos de uma língua não se dão 

conta da existência dos complementos cognitivos. 

Os contextos verbal, situacional e cognitivo, além 

do conhecimento de mundo, entram em cena 

muito naturalmente, ao passo que apenas a língua 

em si parece estar presente. A interpretação, 

entretanto, requer a percepção dos complementos 

cognitivos, pois a tradução não ocorre apenas com 

base nas línguas em si. As diferenças em termos 

de estrutura linguística são velhas conhecidas, 

porém, limitar a pesquisa à gramática e à 
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linguística contrastiva não levou a ciência da 

tradução além do ponto que a tradução automática 

pôde atingir.
3 

 

Lederer (1990) considera a percepção dos complementos 

cognitivos para se ter consciência do tipo de discurso a ser proferido, o 

cenário, o arcabouço criativo ao que se deve recorrer. A interpretação 

deverá suplantar a transposição linguística e de equivalentes lexicais 

entre as línguas envolvidas.  

Desta forma, pretende-se alcançar a interpretação do sentido 

estreitando a relação não só entre as línguas, mas entre as culturas. 

Ainda que se considere a interpretação simultânea como um processo 

sintético e não analítico (Seleskovitch, 1977), no caso de o intérprete se 

apropriar conscientemente de seus atributos cognitivos no processo 

criativo, esta será mais afetiva (no sentido de próxima) e mais 

significativa (no sentido de apreensão). Ainda conforme Seleskovitch 

(1977, p. 336), “Interpretamos do mesmo modo como nos entendemos 

normalmente, combinando as percepções da língua com conhecimentos 

relevantes”. 

 

2.2 CARACTERIZANDO A INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM 

LÍNGUA DE SINAIS 

  

Pesquisas sobre interpretação simultânea de língua de sinais têm 

sido produzidas no Brasil, corroborando para a melhor compreensão do 

processo e do produto da interpretação simultânea de língua de sinais e 

na formação de TILS.  

Destacam-se alguns pesquisadores que contribuem para nossas 

análises: Rodrigues, 2012; Vasconcellos, 2008; Machado & Feltes, 

2015; Barbosa, 2014; Luchi, 2013. São pesquisas que trazem elementos 

intrínsecos à interpretação simultânea de língua de sinais, ao que vêm 

colaborando para a composição do “desenho” que poderá identificar o 

                                                        
3
 Tradução da autora para: “Native listeners are not aware of cognitive 

complements. Verbal, situational, and cognitive contexts and knowledge of the 

world come into play quite naturally, while language alone seems to be present. 

Interpreting, however, requires an awareness of cognitive complements, 

because languages are not translated on the basis of language alone. The 

differences in language structures have been obvious for a long time, but 

limiting research to grammar and contrastive linguistics has taken the science of 

translating no further than what machine translation can achieve”. 
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que é interpretação simultânea de língua de sinais, como se faz e o 

quanto ainda há para ser investigado. 

Rodrigues (2012) realiza um estudo empírico-experimental que 

aborda o desempenho de dois grupos que interpretam um texto oral do 

Português para a Libras: Grupo A – bilíngues nativos em Língua de 

Sinais – CODAs e Grupo B – bilíngues não-nativos em Língua de 

Sinais. Seu objetivo foi investigar sobre as características processuais 

relacionadas ao desempenho de intérpretes de língua de sinais e como 

eles lidam com os efeitos de modalidade.  

Para tanto, cotejou pesquisas sobre o processo de interpretação 

simultânea, sobretudo de língua de sinais e o quanto vêm crescendo e se 

consolidando como área distinta. 
 

Em meio a esse crescimento, encontramos as 

pesquisas sobre o processo de interpretação 

envolvendo a Língua de Sinais (LS), as quais 

passam a configurar uma vertente específica de 

estudos (Grbic, 2007) que lida não somente com a 

questão da interpretação entre línguas, mas, 

também, com o fato de essa interpretação ser entre 

diferentes modalidades (Padden, 2000; Isham, 

1995). Portanto, a interpretação de uma língua 

oral (LO) para uma língua de sinais (LS) é 

impactada por certo efeito de modalidade, o qual 

fará da interpretação, LO-LS, um processo 

singular. (RODRIGUES, 2012, p. 94). 
 

O autor acima citado é um dos que têm fundamentado, por suas 

pesquisas, a distinção de modalidades entre interpretação simultânea e 

interpretação simultânea de língua de sinais. Afirma que existem muitos 

fatores relacionados à modalidade que interferem no processo de 

interpretação simultânea, como na interpretação simultânea de uma 

língua oral para uma língua de sinais; são evidenciadas características 

intrínsecas a esse processo e das estratégias que são utilizadas pelos 

TILS para produção do texto alvo, que marcam a diferença.  

A pesquisa destaca, entre outros fatores, que na interpretação 

simultânea de língua de sinais entre língua oral e língua de sinais os 

TILS usam estratégias como prolongamento e repetição para controlar a 

velocidade na produção do texto alvo. Considera que essas estratégias 

também são mecanismos de apoio para tomada de decisões (escolhas 

lexicais) e na solução de problemas de interpretação (hesitações, pausas, 

redundâncias).  
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Os elementos apresentados têm justificado as pesquisas sobre 

interpretação simultânea de língua de sinais em suas peculiaridades, 

apresentando a demanda por investigação específica para essa 

modalidade. Interpretação simultânea no par linguístico língua oral – 

língua oral é diferente de pares linguísticos que envolvem línguas de 

sinais. 

Vasconcellos (2008) vem corroborar com as pesquisas em 

interpretação simultânea de língua de sinais ao apresentar uma proposta 

auspiciosa para os Estudos da Tradução. Sua pesquisa foi apresentada 

no I Congresso Nacional de Tradução e Interpretação de Língua 

Brasileira de Sinais, em 2008. A autora propõe uma “filiação” da 

tradução e tradução de língua de sinais no campo disciplinar dos 

Estudos da Tradução, promovendo o reconhecimento e a valorização 

das diferenças que é sugerido pela complexidade dos Estudos da 

Tradução. Considera que tal afiliação poderá contribuir para o 

fortalecimento, empoderamento e melhor visibilidade também dos 

profissionais TILS. 
 
Em consonância com o contexto internacional 

ocidental (aqui representado pela St. Jerome 

Publishing), a área de Interpretação em Línguas 

de Sinais adquire proeminência, no contexto 

brasileiro, especificamente na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), enquanto 

espaço profissional e acadêmico em que o 

intérprete de Libras adquire uma visibilidade 

nunca antes institucionalmente percebida. 

(VASCONCELLOS, 2010, p. 131). 
 

Os estudos de tradução e interpretação em língua de sinais vêm 

se consolidado, também, com o crescente apoio da legislação, 

especialmente, por promover o acesso dos surdos aos diversos campos 

da sociedade. Esse contexto tem gerado demanda por pesquisas na área 

que possam reconhecer a tarefa do intérprete e do interpretar, bem como 

o comprometimento da comunidade surda com sua língua e cultura. 

 Desta forma, esse movimento vem num crescente, buscando 

desenvolver-se como área em um campo disciplinar de forma 

institucionalizada. 

 
Para além da formação dos profissionais da área 

(tradutores e intérpretes), o campo disciplinar, ao 
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se consolidar, passa a se preocupar com a 

formação de pesquisadores, cuja responsabilidade 
é lançar um olhar crítico sobre a prática - 

sistematizando-a – e propondo modelos teóricos e 

metodológicos para a investigação do fenômeno 

da tradução, em suas mais variadas manifestações. 

A pesquisa em TILS, em pleno processo de 

amadurecimento, segue trajetória similar. 

(VANCONCELLOS, 2010, p. 132). 
 

Atualmente, os Estudos da Tradução encontra-se em um 

patamar científico que sugere sua complexidade que é a gênese de suas 

ramificações. As especificidades das modalidades de tradução e 

interpretação se inserem no campo disciplinar Estudos da Tradução, à 

medida que ganhou uma dimensão intelectual, ou seja, antes o que era 

somente a prática, o fazer, agora passa a estar atrelado ao pensar sobre o 

fazer (VASCONCELLOS, 2010, p. 123).  Considerando a demanda de 

pensar sobre o fazer, se justifica a inserção nos Estudos da Tradução de 

estudos sobre os processos e o produto de interpretação simultânea de 

língua de sinais.  

O contexto atual mostra-se latente à necessidade de formação 

adequada para TILS, desta forma, emergem perguntas sobre como 

ensinar a fazer. O pensar sobre o ensinar se relaciona diretamente com a 

necessidade em teorizar sobre a prática de traduzir e interpretar. São 

experiências empíricas que vêm promovendo o crescente trabalho de 

pesquisas em tradução e interpretação de língua de sinais, denotando um 

olhar para essa área como um objeto a ser investigado em prol de 

otimizar o fazer e o como fazer. 

Machado e Feltes (2015) fazem um recorte sobre a 

interpretação simultânea no contexto político, sinalizando para subáreas 

dentro da grande área de Estudos da Tradução e da Interpretação de 

Línguas de Sinais (corroborando com a pesquisa de Rodrigues, 2015). 

As autoras apresentam uma pesquisa que tem como foco as práticas 

interpretativas simultâneas e as possibilidades semântico-pragmáticas 

relacionadas às escolhas linguísticas (lexemáticas) dos discursos na 

ordem política das Casas Legislativas em que atuam o tradutor-

intérprete de Libras e Português (TILSP), terminologia utilizada pelas 

autoras. 

A pesquisa tem como objetivo discutir algumas competências e 

habilidades que o TILSP deve desenvolver para a prática de 

interpretação simultânea no contexto específico (HURTADO, 1999). 
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O experimento traz uma análise ilustrativa que é realizada a 

partir de um corpus constituído de transcrições da fala de um 

parlamentar e da interpretação simultânea pelo TILSP em uma Sessão 

Ordinária da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Pelotas, Rio 

Grande do Sul. Foram analisadas as escolhas linguísticas do TILSP no 

ato interpretativo, expressões e terminologias no contexto político.  

Um adendo, o software ELAN também foi ferramenta utilizada nesse 

trabalho ratificando sua eficiência para as pesquisas em línguas de 

sinais. 

Como resultados desta pesquisa, as autoras apresentam a 

demanda de formação específica por área de atuação do profissional 

TILSP. Consideram o arcabouço linguístico jurídico complexo, distante 

do conhecimento empírico da maioria dos TILSP, destacando a 

polissemia e os conceitos abstratos como os maiores problemas de 

interpretação. Também são elencadas as competências e habilidades que 

o profissional deverá desenvolver para uma interpretação simultânea 

eficiente, consideradas de extrema importância, pois o trabalho de 

interpretação simultânea é colocado em um patamar de responsabilidade 

social do TILSP para com os surdos.  

As competências e habilidades apresentadas pelas autoras, 1) 

envolve a posição e a postura que o TILSP assume no ato do momento 

da interpretação; 2) referencia os sujeitos do discurso durante o ato da 

interpretação; 3) armazena as informações do enunciado na memória de 

trabalho; 4) incorpora na ação o sujeito do discurso quando necessário; 

5) resgata pistas metalinguísticas durante suas escolhas de lexemas 

numa construção lexemática; 6) tem o domínio e o autocontrole 

linguístico em situações que o TILSP não possui conhecimentos prévios 

de contexto, de discurso e de posicionamento (cenário) em uma situação 

de interpretação simultânea; 7) trabalha em parceria com um ou mais 

colegas de atuação, ou seja, trabalha com interpretação de apoio; 8) 

mantém-se alinhado ao enunciado e ao contexto de atuação; 9) transmite 

as informações que ocorrerem no ato de fala, atentando para a percepção 

linguística-visual, no que tange aos aspectos gramaticais da Libras e o 

conhecimento linguístico, ou seja, a capacidade de interpretação da 

língua-fonte para a língua-meta.  

É importante ressaltar que a conclusão aponta para a 

necessidade de ampliação do vocabulário em sinais para o contexto 

político, o intérprete não encontra glossário que contemple 

satisfatoriamente esse contexto específico. Sendo assim, usa 
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estrategicamente sinônimos, que, por vezes, não alcançam o significado 

em seu meandro linguístico e tampouco cultural.  

Em análise da interpretação simultânea, Barbosa (2014) trata, 

em seus experimentos, especificamente de omissões na interpretação 

simultânea de língua de sinais. Apresenta autores que consideram as 

omissões como erros do profissional de interpretação (em uma visão 

mais tradicional) e autores que consideram como estratégia de 

interpretação (em uma visão mais contemporânea), como um recurso 

para viabilizar a interpretação do texto alvo, tornando-o eficiente no 

texto fonte. A pesquisa teve como objetivo refletir sobre as omissões 

que ocorrem na interpretação simultânea e identificar por que ocorrem.  

Segundo o autor, as omissões são aquelas informações que 

estão presentes na língua-fonte e não são interpretadas na língua-alvo. A 

pesquisa analisa filmagens de três intérpretes profissionais em contextos 

reais de interpretação e entrevista com esses sujeitos. O autor pontua 

demandas linguística, ambiental e intrapessoal, com base na pesquisa de 

Dean e Pollard (2001), que influenciaram as escolhas dos intérpretes 

durante a interpretação.  

Barbosa (2014, p.78) apresenta um quadro onde analisa os tipos 

de demanda, a fonte e a especificidade. A demanda linguística tem como 

parâmetros: competência linguística, modalidade da língua, competência 

tradutória, competência referencial, tradução cultural, expansão da 

interpretação, concentração, julgamento sobre o discurso, discurso do 

palestrante, densidade lexical. Para a demanda ambiental apresenta 

recepção auditiva falha e nervosismo e para a demanda intrapessoal a 

fonte é o lag time.  

A partir desses dados, o autor conclui que, na maioria dos casos 

apresentados, as omissões foram a única opção para os intérpretes 

manterem um fluxo interpretativo. Entretanto, ressalta que as omissões 

identificadas estão sendo utilizadas como estratégias reativas (sem 

planejamento prévio) e não proativas (com planejamento prévio), 

podendo causar outros erros prejudicando o texto que é produzido na 

língua-fonte e, consequentemente, as informações que chegam para o 

público alvo. Para interpretação simultânea artística as omissões deverão 

ser proativas, uma escolha estratégica consciente (NAPIER, et.al. 2006), 

que o TILS fará para preservar a mensagem que está no corpo do artista 

surdo.  

 Luchi (2013) é um dos poucos trabalhos que destaca a 

direcionalidade para a tradução e interpretação de língua de sinais para a 

língua oral. Procura descrever o processo de interpretação nessa direção,  
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a partir da amostra das produções de dois intérpretes.  

O foco nesse estudo são as interpretações de descrições 

imagéticas
4
, conforme Campello (2008), de Libras para Português 

realizadas por dois intérpretes ouvintes. Com base em seus resultados, o 

autor afirma que existem duas formas principais de fazer essa 

interpretação: emprego de itens lexicais específicos para a sinalização 

ou através da descrição oral. Entretanto, a pesquisa mostra um dado que 

converge com o que se pretende para a interpretação simultânea 

artística, que nem sempre a intenção do sinalizador é especificar um 

determinado referente, mas descrever um objeto, lugar ou espaço. 

Afirma que uma interpretação mais descritiva com um número menor de 

itens lexicais especificadores não deverá ser julgada como de menor 

qualidade. Aponta a necessidade em considerar qual é o objetivo da 

interpretação, que pode ser de aproximar o receptor da informação à 

cultura do texto fonte (Luchi, 2013). 

 
Podemos dizer que mediante a riqueza e 

complexidade presentes nas línguas de sinais não 

é tão fácil assim determinar seus itens lexicais. 

Fatores visuais/imagéticos presentes, talvez, 

apenas em línguas de sinais mostram uma 

demanda de formação específica para os 

intérpretes em língua de sinais. Os dados mostram 

que as interpretações de descrição imagética não 

são tão simples, mediante as omissões 

encontradas na pesquisa. Por fim, deixamos um 

apelo a todos os pesquisadores de línguas de 

sinais que não analisem esta língua segundo os 

padrões das línguas orais o que pode acarretar no 

apagamento de sua visualidade. (LUCHI, 2013, 

p.103, grifo nosso). 
 

Conforme os dados apresentados na pesquisa de Luchi (2013), 

constatou-se uma realidade vivida por muitos surdos e TILS de quando 

                                                        
4
 Nas línguas de sinais há duas formas de produção de significado, uma pelas 

Estruturas Altamente Icônicas e outra pelo léxico padrão e apontamentos 

manuais. Campello (2008) chama as estruturas altamente icônicas de Descrição 

Imagética e apresenta cinco transferências para esse tipo de sinalização: 

1)Transferência de Tamanho e de Forma; 2)Transferência Espacial; 3) 

Transferência de Localização; 4)Transferência de Movimento e 5) 

Transferência de Incorporação. 
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o texto em língua de sinais é composto por classificadores, 

antropomorfismos, expressões faciais e corporais. Assim, surgiu uma 

dúvida do que deve ser interpretado e como deve ser feito. Segundo a 

pesquisa, apresenta-se um número significativo de omissões nas 

descrições imagéticas quando são interpretadas para a língua oral. Os 

fatores que podem provocar as omissões como erros ou estratégias são: 

a escolha que o TILS faz em não ser redundante, repetindo informações 

e a questão do tempo, que não é sincrônico na construção de sentenças 

em língua de sinais e na língua oral. 

As pesquisas apresentadas até o momento apontam elementos 

que são analisados para a construção desta tese; entretanto, a maior parte 

delas trata de investigação sobre interpretação e/ou tradução de língua 

de sinais quando esta é a língua-alvo e não a língua-fonte. Ou seja, são 

mais comuns pesquisas que partem da tradução e interpretação de uma 

língua oral para uma língua de sinais, que, na verdade, atualmente, essa 

demanda ainda é maior. É mais comum encontrar os surdos como 

espectadores do discurso do que o contrário; surdos como emissores do 

discurso ainda são minoria. Porém, essa realidade atual vem se 

modificando com a ascensão dos surdos nos vários espaços da 

sociedade, os TILS têm “dado” suas vozes na interpretação da língua de 

sinais como língua-fonte e a língua oral como a língua-alvo. Considera-

se, pois, que o maior número de pesquisas que trazem como objeto de 

investigação a tradução e a interpretação de língua oral para língua de 

sinais, também se dá por estar em um campo mais confortável para 

tradutores e intérpretes. Estudos empíricos e experimentais mostram a 

preferência desses profissionais por interpretar de sua língua materna 

para sua segunda língua, que é um processo cognitivo mais confortável 

e também por causa da modalidade, a língua de sinais não expõe a voz 

do intérprete. O intérprete se sente mais exposto ao erro quando faz a 

voz do surdo. 

Metzger (2010), Vasconcellos (2010), Santos (2013), fazem um 

levantamento sobre a produção de teses e dissertação sobre a tradução e 

a interpretação de língua de sinais e/ou o tradutor e intérprete de língua 

de sinais. Não se encontra, em seus resultados, pesquisa específica sobre 

o processo de interpretação simultânea que parte da língua de sinais 

como língua-fonte para a língua oral como língua-meta. Rodrigues 

(2015) apresenta uma pesquisa que se caracteriza por um levantamento 

de produções acadêmicas na UFSC que vêm endossar a emergência de 

um novo campo disciplinar de Estudos de Tradução e Interpretação de 

língua de sinais, vinculado aos Estudos da Tradução, conforme já 
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sugerido por Vasconcellos (2010). Sua pesquisa abarcou trabalhos de 

1999 a 2014. De 86 trabalhos de pesquisas produzidos, menos de 10% 

tratam da interpretação simultânea de língua de sinais como língua-fonte 

(o surdo como emissor) e a língua oral como língua-alvo.  

Metzger (2010) faz um levantamento estatístico dos temas que 

são abordados por pesquisas na área de interpretação de língua de sinais 

desde os anos 70 até 2005. Foram levantados, no total, 97 estudos na 

Europa e EUA. Neste período e localização geográfica, o assunto 

processamento cognitivo, que já tem uma tradição na interpretação de 

línguas orais, tem uma representação muito pequena de pesquisas. Já 

temas que abordam a atividade de interpretação, comparação entre 

língua-fonte e alvo, interpretação educacional, investigação sobre o 

intérprete, são os assuntos mais pesquisados ao longo desse período. 

Mesmo entre os anos de 2000 a 2005, onde se ampliou os temas de 

pesquisa, das 37 pesquisas apenas três destacaram a teoria interpretativa 

da tradução que abordaram sobre processamento cognitivo de 

interpretação simultânea de língua de sinais. É importante ressaltar que 

até a década de 80 somente se pesquisou sobre a interpretação 

simultânea de língua de sinais em contexto específico educacional e de 

conferência. Na década de 90, surge a interpretação médica e legal e nos 

anos de 2000 a 2005 surgiu a interpretação eclesiástica (religiosa).  

É natural que a progressão de interesses pelos assuntos 

referentes à interpretação simultânea de língua de sinais tenha surgido 

conforme o interesse em compreender a prática. A interpretação 

simultânea de língua de sinais é realizada desde a antiguidade, porém 

com o avanço e conquistas da comunidade surda despertou-se a 

necessidade de teorizar essa prática, como um legado que qualifica e 

profissionaliza a tradução e interpretação de língua de sinais, bem como 

o TILS. O interesse pelo processamento cognitivo no momento da 

interpretação surge quando se pretende compreender como acontecem 

determinados fenômenos na cognição do intérprete no ato tradutório, 

para diferentes situações de interpretação simultânea.  

Atualmente, pesquisas falam sobre a diferença entre as 

modalidades da língua oral e da língua de sinais para interpretação 

simultânea, conforme Rodrigues (2012). Porém, na pesquisa de Metzger 

(2010) não foi muito ressaltada.  A autora defende que as atividades 

cognitivas, sociais, culturais e linguísticas são os pontos de intersecção 

entre intérpretes, independente da modalidade e contexto de trabalho. 
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As 97 pesquisas investigadas nesse artigo sugerem 

que a modalidade, de longe, faz menos diferença 

que qualquer outra que se possa esperar, quando 

se chega a assuntos como o processamento 

cognitivo e a mediação sócio-cultural. 

(METZGER, 2010, p. 51). 
 

Desde 2005, quando foi decretada a lei de Libras no Brasil, 

houve um salto qualitativo e quantitativo de pesquisas em nosso país 

como mostrado por Vasconcellos (2010), Santos (2013) e Rodrigues 

(2015). Esses autores comprovam o quanto se avançou nas pesquisas em 

LS em prol de consolidar a cultura surda, a tradução e interpretação e a 

profissionalização do TILS. São consideradas áreas consolidadas por 

pesquisas em língua de sinais, a interpretação educacional, a 

interpretação comunitária, a interpretação médica, a interpretação 

jurídica e legal, a interpretação política, a interpretação de conferência e 

a interpretação religiosa, contextos também embasados por Napier, et. 

al. (2006, p.102-132). Destaca-se que a interpretação educacional foi 

uma das primeiras áreas de formação a ser consolidada 

profissionalmente no Brasil, tendo em vista sua demanda.  

 
À medida que os surdos passam a atuar com 

maior intensidade neste campo - o da educação - a 

presença de ILS torna-se mais visível e as 

políticas linguísticas em torno da língua de sinais 

passam a constituir-se como uma condição 

necessária de inclusão de pessoas surdas, 

especialmente no ensino superior, foco deste 

trabalho. Com a presença efetiva do ILS nesses 

espaços educacionais decorrem vários aspectos a 

serem refletidos nos processos de formação dos 

ILS, entre eles: a proficiência linguística, inserção 

cultural, habilidades, competências, técnicas e 

estratégias de trabalho, qualidade de interpretação 

e comportamento ético perante as situações 

apresentadas. Estes são alguns dos assuntos que 

ocuparam grande parte dos cursos livres e de 

extensão a partir da década de 90, configurando-se 

como uma das primeiras formações existentes 

para ILS. (SANTOS, 2015, p.147). 
 

A linha cronológica e situacional da interpretação simultânea de 

língua de sinais no Brasil está primeiramente vinculada à educação e a 
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autora acima citada justifica esse ponto. Entretanto, desde 2005 o 

movimento de pesquisas em nível de pós-graduação scrito sensu vem 

alocando os Estudos de Tradução e Interpretação de Língua de Sinais 

dentro da grande área dos Estudos de Tradução. Vasconcellos (2010, p. 

129) analisa os desdobramentos dos “mapas” propostos para os estudos 

de tradução e aponta para os novos interesses desse campo disciplinar e 

essas novas áreas são apresentadas de forma sistematizada e 

consolidadas. Ela destaca St. Jerome Publishing como uma das editoras 

mais importantes de obras vinculadas aos Estudos da Tradução. Uma 

lista de áreas dos Estudos de Tradução é apresentada pela editora e das 

27 áreas, sete são de interpretação e no item 18 da lista consta 

Interpretação de Línguas Sinalizadas. Para retificar o termo línguas 

sinalizadas e ratificar a área de interpretação de línguas de sinais, a 

editora lançou uma série de periódicos intitulados The Sign Language 

Translator and Interpreter. Os dois primeiros volumes (2007 e 2008) 

foram organizados por Haesenne (membro do Institut Libre Marie Haps, 

Bélgica) e Leeson (Centre for Deaf Studies, Dublin).  

A lista de 27 áreas dentro do campo disciplinar de Estudos de 

Tradução publicada por St. Jerome Publishing, apresentada por 

Vasconcellos (2010, p. 130), relaciona o ramo da interpretação: (4) 

Interpretação para a Comunidade/ Interpretação de Diálogo/ 

Interpretação para Serviço Público; (5) Interpretação Simultânea e de 

Conferência; (8) Interpretação Legal e Jurídica; (10) História da 

Tradução e Interpretação; (12) Estudos de Interpretação; (18) 

Interpretação de Línguas Sinalizadas; e (27) Formação de Tradutor e 

Intérprete. Isso mostra não somente as peculiaridades da interpretação 

simultânea, mas também da interpretação simultânea de língua de sinais. 

No levantamento das pesquisas sobre língua de sinais e 

especificamente de tradução e interpretação, tem-se pontuadas as áreas 

específicas que vêm exigindo do TILS uma formação especializada. 

Estudos experimentais e empíricos mostram os desafios para a formação 

do TILS, no desenvolvimento de competências e habilidades que 

promoverão um melhor desempenho desses profissionais quando se tem 

desenhado o tipo de interpretação para a determinada área. Com seus 

termos específicos, estratégias possíveis, postura adotada, linguagem, 

tipo de discurso, são alguns aspectos a serem observados no 

atendimento da área específica.  

Um contexto adequado para a realização do trabalho de 

interpretação é constituído não somente por formação específica, mas 

também pelo reconhecimento da área de atuação. Certamente uma coisa 
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está ligada a outra, porém as pesquisas ainda são insipientes. Desta 

forma, é preciso determinar do que se trata cada área. O TILS que atua 

na área de interpretação jurídica não é necessariamente um advogado, 

promotor, mas ele deverá conhecer a área e os meandros desse 

cotidiano. O TILS que atua na educação não precisaria ser professor ou 

pedagogo, apesar de em muitos locais haver essa exigência e, de certa 

forma, poderia ser a melhor maneira de um TILS dominar a área de 

interpretação.  

Entretanto, as demandas sugerem a necessidade de formação 

adequada em tradução e interpretação para que se consiga executar o 

trabalho, porém quando o profissional se depara, em sua realidade, com 

diferentes contextos de interpretação, em algum lugar, o trabalho será 

deficiente, em alguma instância haverá insatisfação. Um “novo” (novo 

entre aspas, pois os surdos já manifestam sua arte, sua cultura desde a 

antiguidade, nos encontros, nas associações, nas festas em família e o 

intérprete faz parte desse processo, mediando para a comunidade surda 

essa manifestação cultural) contexto de interpretação simultânea está 

emergindo e provocando o estado do interpretar e a atribuição do TILS. 

A interpretação simultânea em contexto artístico, onde o artista surdo é 

o emissor do discurso, da performance e o TILS não é artista, não é 

poeta, entretanto necessita realizar uma interpretação artística, que 

promova na voz a arte que o surdo está manifestando na sinalização.  

 

2.3 O PANORAMA DO FOLCLORE SINALIZADO, DA 

LITERATURA SURDA, E A TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

Muitos autores vêm endossando a literatura surda e o folclore 

sinalizado (BAHAN, 2006, ROSE, 2006, KARNOPP, 2006 e 2010, 

MOURÃO, 2011, MORAES, 2012, MACHADO, 2013 e SUTTON-

SPENCE & KANEKO, 2016). São pesquisas que ajudam a 

compreender os elementos que caracterizam os contos e narrativas dos 

surdos como obras da literatura surda e artefato cultural (STROBEL, 

2008). Entretanto, é na cultura geral que são localizadas algumas 

definições para as produções folclóricas e literárias de um povo. Essas 

definições sugerem entendimentos para o reconhecimento da literatura 

surda e do folclore sinalizado. 

O termo folclore (folklore – vocábulo da língua inglesa) é um 

neologismo criado por William John Thoms, em 1846, onde as palavras, 

folk – povo e lore – conhecimento, foram unidas significando saber 

tradicional de um povo. Folclore se constitui por hábitos e costumes 
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populares, tradições que são transmitidas de geração em geração. Os 

povos transmitem suas lendas, seus contos, seus provérbios, canções, 

danças, artesanatos, culinária, religiosidade, idiomas e dialetos e a arte. 

De modo ainda mais profundo, observa-se a influência também no 

comportamento e organização social. Pode-se dizer que o folclore é um 

legado intrínseco presente em cada indivíduo, em sua constituição social 

e de pertencimento de um povo. A UNESCO declara que folclore é 

sinônimo de cultura popular e representa a identidade social de uma 

comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais, 

e é também uma parte essencial da cultura de cada nação.  

O conhecimento agora denominado como folclore antes de o 

termo ser cunhado, referia-se a “antiguidades populares”, não cabendo 

mais dessa forma por se constatar que o saber de um povo não é um 

conhecimento cristalizado. Embora tenha suas raízes em tradições 

passadas, vem se transformando em contato com outras culturas, entre 

culturas, no reconhecimento e na aceitação de novas culturas, no trânsito 

globalizado dessas culturas inclusive por meios de comunicação e a 

internet é uma delas.  

É importante reconhecer que o folclore tem, atualmente, o 

status de história não escrita de um povo. Pertinente ao povo surdo, que 

tem sua produção artística sinalizada e visual, designa sua obra literária 

sinalizada como Folclore, cultura viva. (SUTTON-SPENCE & 

KANEKO, 2016). 

Antes do advento de novas tecnologias de registro filmado e dos 

meios de comunicação da internet, como Youtube, Facebook, por 

exemplo, os encontros das comunidades surdas onde aconteciam os 

momentos de contação de histórias, performances artísticas em língua 

de sinais não eram registrados. Obviamente ficaram os registros na 

memória dos que tiveram a oportunidade de participar. Certamente 

recorrer a essas memórias visando recuperar a história e a arte do povo 

surdo, é fundamental para a consolidação do folclore do povo surdo e 

com a possibilidade de registro filmado das performances, o folclore 

sinalizado torna-se uma herança mais palpável para as próximas 

gerações. Encontros face a face, como os festivais e o consumo das 

produções em língua de sinais (livros e DVDs), são legados que 

pretendem empoderar o status de folclore e literatura produzidos pelo 

povo surdo.  

O folclore surdo ou Deaflore, como sugere Carmel (1996) 

citado por Sutton-Spence & Kaneko (2016), tem suas características 

culturais marcadas pelos temas escolhidos para produção de narrativas, 
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piadas e poesias. As performances dos surdos normalmente são 

constituídas por elementos que remetem a experiência de ser surdo, ou 

seja, ao povo surdo. São elementos criativos que trazem temas 

referentes à relação entre surdos e ouvintes, às experiências visuais, às 

experiências de vida. A criatividade linguística presente no corpo, a 

estética de como se manifesta, Carmel (1996) chama de Signlore, onde o 

artista explora de forma lúdica, teatral, imprimindo emoções e beleza na 

performance. As poesias são exemplos da forma como o sujeito surdo 

organiza seu mundo visual, imprime sua personalidade individual e 

coletiva do Ser Surdo. O compartilhamento dessas expressões com as 

comunidades surdas e outras possibilitará a não desintegração do povo 

surdo e de sua herança histórica, bem como estabelece seu espaço 

cultural e político.  

O folclore é um aspecto cultural que significa e resignifica o 

conhecimento de um povo para que não se perca. É um processo ativo, 

onde se cria e se recria conforme o momento histórico vivenciado. Por 

muito tempo as produções artísticas foram espaço de reivindicações por 

direito dos surdos, espaço para manifestações de suas angústias, de seus 

traumas e, naturalmente, ainda o é, mas em novas circunstâncias, há um 

constante movimento de mudança, de avanços, de superação. A arte foi 

e é um lugar de expressão, de entretenimento, de prazer, mas também de 

manifestação dentro de qualquer cultura e o povo surdo tem elaborado 

seu conhecimento através de seu folclore. 

A partir do momento que as produções artísticas do povo surdo 

passam a ser registradas, sua língua e sua cultura entram em um espaço 

concreto, onde outras pessoas podem acessar. É uma troca de 

conhecimento cultural que enriquece as relações e a própria comunidade 

surda pode se expandir. Entre os surdos, é fundamental que acessem 

essas produções artísticas, pois esse contato atua diretamente na 

construção de sua identidade, onde reconhece sua língua e o orgulho de 

ser surdo. A arte também é responsável pelo desenvolvimento da 

autoestima do indivíduo. Se sentir parte, pertencido a um povo e 

comunidade, contribui para um desenvolvimento emocional saudável. 

Através das histórias, das poesias e das piadas, pode-se estar resolvendo 

questões psicológicas, sociais, espirituais que de outra forma seriam 

mais difíceis de penetrar. Contar e ver histórias sinalizadas produzem 

sensações de prazer, de reflexão, de análise sobre si, sobre a vida 

(MOURÃO, 2011). São momentos de integração consigo e com os 

outros, a natureza, o amor, as relações. Muitos assuntos podem ser 

abordados de forma criativa, mais acessível e mais democrática.  
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O folclore sinalizado e a literatura surda se correspondem, pois 

ambas têm sido produzidas em forma artística e criativa.  Sem julgar a 

formalidade ou informalidade da performance, deaflore e signlore estão 

impregnadas de manifestação cultural sistematizada por aspectos 

linguísticos e estéticos que caracterizam uma poesia, ou uma piada, por 

exemplo. O festival de folclore sinalizado
5
 pode constituir-se em um 

cânone da literatura surda, pois foram produzidas e apresentadas obras 

literárias. Trata-se de um produto intelectual, um conjunto de saberes e 

conhecimentos que são expressos através de histórias e poesias. Os 

conhecimentos que são passados nas performances, apontam para uma 

intenção comunicativa do artista para com o público. De uma forte 

emoção à mera informação ele quer manifestar, mas também quer 

causar alguma reação em quem está assistindo.  

Em processo de investigação, o folclore surdo e literatura surda 

estão apresentando elementos que os qualifica como tais, em status de 

obras literárias. O esforço consiste em recuperar memórias e registros 

que sirvam como base histórica para alicerçar e formalizar esse artefato 

cultural. Reconhecer que folclore surdo não é algo novo, e sim que, 

provavelmente, existe desde que dois surdos se encontraram e trocaram 

suas experiências de vida. Afinal, contar histórias é uma prática de 

muitos povos e muito antiga. A história de cada um é construída pelo 

passado, presente e aquilo que se quer do futuro. O folclore permite 

celebrar as conquistas como povo surdo e o reconhecimento da beleza 

das línguas de sinais. 

 A literatura surda é uma manifestação cultural do povo surdo, 

reconhecida por compor poesias, narrativas, anedotas, dramas teatrais, 

contos que são tecidos em língua de sinais com temas que emergem da 

cultura surda.  

Conforme Strobel (2008, p. 56), literatura surda é um artefato 

cultural que “traduz memórias das vivencias surdas através das várias 

gerações dos povos surdos”. O conteúdo literário é composto por 

adaptações para a língua de sinais, são obras tecidas na língua oral e 

escrita, por exemplo, os clássicos da literatura infantil e fábulas. 

Entretanto, os autores referenciados no início desta seção, têm 

contribuído para a legitimação da literatura surda e se caracterizam por 

conceituar e identificar os aspectos literários presentes nas produções 

em língua de sinais e divulgar a cultura dos surdos. Os textos criados na 

                                                        
5
 Os festivais são os realizados pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, em 2011 e pela UFSC nos anos de 2015 e 2016. 
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língua de sinais e por artistas surdos vêm ainda mais justificando a 

literatura surda.  
 
A literatura surda refere-se às várias experiências 

pessoais do povo surdo que, muitas vezes, 

expõem as dificuldades e ou vitórias das 

opressões ouvintes, de como se saem em diversas 

situações inesperadas, testemunhando as ações de 

grandes líderes e militantes surdos sobre a 

valorização de suas identidades surdas. 

(STROBEL, 2008, p. 56). 
  

A literatura está tradicionalmente relacionada às línguas 

orais/escritas, necessitando, assim, para as línguas de sinais um 

reconhecimento de suas funções e características para a comunidade 

surda e para a sociedade em geral. Independente da modalidade da 

língua, a literatura trata das histórias humanas e a partir do seu registro 

pode ser compartilhada entre as culturas. As possibilidades atuais de 

registro da literatura das línguas viso-espaciais têm possibilitado a 

construção de um legado literário cultural do povo surdo.  Desta forma, 

tem sido possível reconhecer aspectos intrínsecos a essa cultura que 

determinam sua autenticidade enquanto obras artísticas e valorização da 

língua de sinais. 

 
É preciso esclarecer que a palavra ‘Literatura’ não 

tem de existir necessariamente, sob a forma de 

texto ou como texto artístico que se preocupa com 

a estética das palavras. No que diz respeito aos 

surdos e, em particular, às línguas gestuais, talvez 

o termo ‘Literatura’ não seja o mais indicado ou 

pode antes entender-se o seu sentido como 

correspondente a enunciado gestual artístico que 

se preocupa com a estética dos gestos. Deste 

modo pode substituir-se o termo ‘texto’ por 

‘enunciado gestual’ e ‘palavras’ por ‘gestos’. 

(MORGADO, 2011, p. 151. Destaques da autora). 
 

Atualmente, os surdos estão utilizando ferramentas tecnológicas 

para registrar sua língua e cultura; infelizmente, antes dessas 

ferramentas de registro em vídeo muitas produções culturais dos surdos 

foram perdidas (em registro). Não é diferente de nenhum outro povo, 

civilização, que não acessou meios de registrar sua cultura. A questão 
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que se interpõe para a literatura é que esta se apresenta em sua origem 

como escrita da letra, ao que parece excluir qualquer outro tipo de 

manifestação cultural literária. Entretanto, o povo surdo, com sua 

especificidade linguística e cultural, pouco acessa da cultura oral-

auditiva e muito produz em sua cultura visual-espacial, justificando o 

reconhecimento de suas produções como artísticas literárias. 

 
Cabe considerar que inúmeras histórias são 

contadas em línguas de sinais pelos surdos, mas 

que não são registradas em livros para a 

divulgação e leitura das mesmas em escolas de 

surdos e na comunidade em geral. Nesse sentido, 

utilizamos a expressão “literatura surda” para 

histórias que têm a língua de sinais, a questão da 

identidade e da cultura surda presentes na 

narrativa. Literatura surda é a produção de textos 

literários em sinais, que entende a surdez como 

presença de algo e não como falta, possibilitando 

outras representações de surdos, considerando-os 

como um grupo linguístico e cultural diferente. 

(KARNOPP, 2006, p. 102). 
 

Os surdos têm acessado a literatura oral-auditiva através da 

tradução e/ou interpretação ou por muitos serem bilíngues. Percebe-se 

um forte interesse da comunidade surda em acessar essa literatura, pois, 

de certa forma, por serem biculturais pretendem compreender o mundo 

que os cerca. Conforme Rosa (2011, p. 91), “Diversas vezes os surdos 

tentaram buscar informações e conhecimentos através de livros, mas a 

leitura na língua escrita tornava-se difícil. Agora com as traduções para 

CD ou DVD em língua de sinais, o entendimento é claro”. Contudo, é 

no acesso à literatura produzida em seu ambiente linguístico e cultural 

que o surdo se reafirma como integrante ativo, transformador da 

sociedade que vive. Ao manifestar sua sinalização e através dela 

expressando e emocionando, o surdo constitui sua existência num 

movimento de “mão dupla”, de dar e receber dentro e fora da 

comunidade surda.  

A literatura surda constitui um espaço de conforto para 

manifestação cultural, é um artefato que humaniza os sujeitos que com 

ela têm contato ou que dela participam. A arte tem esse papel social e 

humano de emocionar, embelezar e elucidar os mais diferentes temas da 

vida, ou seja, do drama à comédia a literatura desata nós de forma lúdica 

e altruísta.  
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A Literatura está relacionada às representações 

produzidas por surdos, onde se produzem 

significados partilhados, em forma de discurso – 

sem eles, não há representação surda. Portanto, 

dentro de representações surdas, se produzem 

ideias, significados partilhados, principalmente, 

onde há movimento surdo para manter as raízes de 

nossa pátria de sinais, passando de geração a 

geração através do povo surdo. Por isso os 

sujeitos surdos desenvolvem as suas práticas 

sociais, em seu espaço de tempo modificando seu 

tempo, de forma discursiva. Os significados 

dentro do circulo da cultura, o sujeito não cria 

sozinho a cultura, pois não há movimento de 

pensar ou ideia, nem aproximar ao seu redor 

significação. Sempre há o coletivo produzindo 

significados e sua cultura. (MOURÃO, 2011, p. 

112). 
 

A literatura surda passa a exercer um papel fundamental para a 

comunidade surda, torna-se um patrimônio cultural que legitima as 

identidades surdas e a língua de sinais. Morgado (2011) ressalta a 

importância da literatura para a formação da criança surda. Não somente 

no exercício da leitura e escrita, mas para interação social e percepção 

de mundo. Sem dúvidas, a literatura surda é um agente formador do 

surdo, seja criança ou adulto. Tanto para a criança como para o adulto é 

fundamental as referências de sua identidade e cultura em obras 

artísticas literárias, de modo que se reconheçam e se deem a reconhecer. 

Assim sendo, os estudos que embrionariamente surgem 

corroboram para elucidação dos aspectos que constituem a literatura 

surda, seus fundamentos e aspirações, sobretudo, as produções do povo 

surdo, que venham saciar com eloquência visual os mais altos anseios 

por poesia e emoção. Sutton-Spence & Kaneko (2016) ressaltam, “A 

literatura sinalizada é muitas vezes, na sua base, uma celebração da vida 

e da experiência das pessoas surdas e o que é valorizado sobre a 

comunidade de surdos e sua linguagem, então raramente descreve a 

surdez como uma perda
6
”.                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                        
6 Tradução da autora para: “Sign language literature is often, at its base, a 

celebration of deaf people’s lives and experience, and what is valued about the 

deaf community and its language, so it rarely describes deafness as a loss”. 
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 Sutton-Spence e Quadros (2014) tratam sobre a tradução e 

interpretação de poesias dos artistas surdos e suscitam a discussão sobre 

o quanto é importante culturalmente, para a audiência ouvir uma 

interpretação completa em detrimento dos elementos culturais que estão 

presos ao corpo do artista surdo (ROSE, 2006).  Felício (2014) aborda 

sobre o papel da tradução e da interpretação de contos em língua de 

sinais e o TILS como agente cultural. A autora pontua a importância em 

difundir a literatura surda através da tradução e interpretação para língua 

oral, porém preservando os aspectos culturais da língua visual.  
 
Considerando o TILS como aliado da pessoa 

surda no processo de empoderamento linguístico e 

cultural, aponta-se para a reflexão sobre o 

compartilhamento de poder, olhando 

cuidadosamente para o trabalho de tradução e 

interpretação dos discursos. Especialmente no que 

concerne às produções literárias de autores surdos, 

o papel do tradutor/intérprete e da tradução e 

interpretação como agente cultural, o que 

possibilita a essa língua e cultura ter visibilidade, 

considerando os “poderes” da tradução que com 

frequência é vista como suspeita, pois domestica 

textos e neles inscreve valores linguísticos e 

culturais. (FELÍCIO, 2014, p. 198). 
 

A tradução e a interpretação de literatura são como uma ponte 

de acesso a diferentes culturas. As obras tecidas na língua oral, quando 

são traduzidas e interpretadas para a língua de sinais, permitem ao surdo 

alcançar, através da experiência visual, a cultura do “mundo dos sons”, 

das palavras, da oralidade e da escrita. Naturalmente, a língua oral 

também se caracteriza por recursos fonéticos que são o tom estético de 

poesias, por exemplo, as rimas, os ritmos, a ironia. A língua de sinais 

possui recursos que equivalem ritmos e ironia, mas se a poesia está na 

rima das palavras, o fluxo interpretativo para a língua de sinais muda a 

estética da poesia da língua oral. Não significa que a mensagem não 

chegará para o surdo, mas quais os aspectos intrínsecos à oralidade, ao 

som, deverão ser adaptados para a sinalização. O mesmo ocorre quando 

a língua de partida é a língua de sinais e a arte está na sinalização. O 

composto literário é visual e o ouvinte poderá acessá-lo se não sofrer 

grandes interferências da interpretação para a língua oral. A tradução e a 

interpretação têm o papel de democratizar o conhecimento, porém sem 

manipulá-lo. Quando se trata de literatura artística, o TILS tem o papel 
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fundamental em aproximar o texto da língua-fonte de seu espectador, 

assim chamado de apreciador. 

Conforme Mourão (2011), a literatura surda pretende emocionar 

seus apreciadores, através de sua mensagem, de sua estética e da língua 

em si.  
O surdo ouve pela visão, e a literatura surda surge 

como uma árvore balançada pelo vento e a folha, 

ao cair e ser levada pelo vento para outros lugares, 

finalmente pia na terra... é feliz para sempre. A 

Literatura surda emociona aqueles que ouvem 

pela visão e transforma, brilha, nos arrepiando. 

(MOURÃO, 2011, p. 24). 
 

A estética da literatura surda é significativamente uma 

característica que provoca os sentidos, seja para entender ou 

simplesmente sentir. O texto literário sinalizado pretende remontar a 

profundidade da mensagem, transmiti-la não como mera informação, 

mas que provoque, incomode, desestabilize e volte a estabilizar.  

Desta forma, deve ser pensada a interpretação, visando 

conservar os sentidos que somente existem na língua-fonte. A literatura 

surda não pretende somente informar, mas tocar o imaginário, tornar a 

realidade mais poética.  

Sutton-Spence & Kaneko (2016, p. 12) afirmam que “Uma 

informação que é apresentada simplesmente como informação pode não 

ser incluída dentro de uma categoria de literatura, mas com a estrutura, 

configuração e escolha de linguagem adequadas, por exemplo, podem 

ser consideradas como uma história, poema ou oração
7
”. Isto será 

considerado, também, para servir o texto que é produzido pela tradução 

e interpretação. 

Para poder compreender melhor a diferença entre informar e 

emocionar, reporta-se ao poeta Olavo Bilac: 

 

O dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo 

Bilac, abordou-o certa vez na rua: - Sr. Bilac estou a precisar vender a 
minha propriedade, que o Senhor tão bem conhece. Poderia, por 

gentileza, redigir o anúncio para a venda no jornal? 

                                                        
7 Tradução da autora para: “A piece of information that is presented simply as 

information may not be included within a category of literature but with the 

right structure, setting and choice of language it might be recognized, for 

example as a story, poem or prayer”. 
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Olavo Bilac apanhou o papel que o amigo lhe estendia e 

escreveu:  

Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros 
ao amanhecer no extenso arvoredo. Cortada por cristalinas e 

marejantes água de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, 

oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda. 
Meses depois, o poeta reencontrou o comerciante e perguntou-

lhe se havia conseguido vender a propriedade. - Nem pense mais nisso 
Sr. Bilac! Quando li o anúncio que o senhor escreveu é que percebi a 

maravilha que tinha nas mãos.
8
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8
É um texto bastante conhecido e difundido oralmente, entretanto, foi feita 

consulta em http://pensador.uol.com.br/autor/olavo_bilac/, acesso em 

10/02/2016. 

http://pensador.uol.com.br/autor/olavo_bilac/
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INTERPRETAÇÃO 

SIMULTÂNEA EM LÍNGUA DE SINAIS NO CONTEXTO 

ARTÍSTICO 

 

Sutton-Spence & Quadros (2014) têm abordado em suas 

pesquisas sobre a poesia em língua de sinais e o poeta surdo, o quanto 

da performance do poeta necessita ser interpretado  a partir do desejo 

dos poetas surdos. Partem de estudos como os de Rose (2006) onde é 

considerado o texto artístico sinalizado como parte do corpo do poeta, 

sendo para a tradução e para a interpretação um processo complexo, 

extrair a mensagem visual do corpo e transformá-la em texto na língua 

oral (PADDEN, 2002). As autoras afirmam que não é responsabilidade 

do intérprete fazer a plateia entender o poema, mas sim possibilitar um 

entendimento suficiente através de “dicas” e que a plateia possa usar a 

imaginação. Convergem com o trabalho realizado pelo artista surdo 

Peter Cook em parceria com o intérprete Kenny Lerner (SPOONER, et. 

al. no prelo). Kenny afirma que o espectador não sinalizante poderá 

compreender muitos aspectos da performance de Peter sem necessitar de 

uma interpretação, na íntegra, sem precisar descrever toda sinalização. O 

texto da performance é como imagens que o espectador poderá aprender 

a ver com a ajuda de um pouco de interpretação, sinais que avalia serem 

necessários na interpretação para que o espectador compreenda em sua 

língua. 

Considera-se, a partir das autoras supracitadas e da experiência 

de Peter Cook e Kenny Lerner, que existe a possibilidade de a 

interpretação simultânea da performance surda ter muitos elementos 

diferentes da interpretação performática, mais comum quando a língua 

de partida é a oral e a de sinais é a de chegada.  

Assim, percebe-se a intenção de que o espectador, conforme 

Venuti (2002), receba uma interpretação estrangerizada e não 

domesticada. Mas, não somente isso, há considerações de que o 

espectador seja “alfabetizado” para essa leitura das imagens no corpo do 

artista surdo (ROSE, 2006, p.131). Todo este raciocínio parece muito 

apropriado para o contexto artístico. 

A performance surda de literatura é uma obra de arte e o 

espectador também espera poder apreciá-la como tal. A primazia da 

obra de arte é a relação que sustenta o seu autor ao seu espectador 

(DUCHAMP, 2004), refletindo, assim, sobre o acesso desse espectador 
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à obra sinalizada presa no corpo do artista surdo. Diz-se presa no sentido 

das especificidades para a sinalização artística, performática que têm se 

mostrado fundamental para a consolidação da literatura surda como obra 

de arte. E também na tentativa de mantê-la em seu estado puro (na 

perspectiva de Venuti para a interpretação) como texto, como arte, como 

cultura. 

Kaneko e Sutton-Spence (2016) afirmam que o espectador 

poderá se apropriar da literatura surda sem obter muitas informações 

através da interpretação ou tradução. É uma forma de legitimar a 

literatura surda, a poética da sinalização artística. Convergem com 

Berman (2007) que destaca a intraduzibilidade da poesia como um valor 

agregado à qualidade dessa poesia em sua inteireza. Quanto mais 

intraduzível, mais pura, mais cultural. Em se tratando de obras que são 

tecidas pelas línguas, pergunta-se se a tradução e a interpretação não 

seriam fundamentais para o acesso de utentes de outras línguas? Acaso a 

tradução e a interpretação não servem justamente para dissolver tais 

barreiras linguísticas e todos possam ter acesso à obra? Para a proposta 

de interpretação simultânea no contexto artístico entre a língua de sinais 

e a língua oral, busca-se encontrar o termo onde a performance surda 

não seja atravessada pela interpretação, isto é, que não seja substituída 

pelo texto do TILS.  

Para Jakobson (2010, p. 91), a poesia por definição é 

intraduzível: 

 
Só é possível a transposição criativa: transposição 

interlingual ou, finalmente, transposição 

intersemiótica – de um sistema de signos para 

outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a 

dança, o cinema ou a pintura. 

 

Por Roman Jakobson, em 1959, que foi o primeiro a descrever o 

fenômeno da tradução semiótica como transposição de signos de um 

sistema semiótico verbal para outro sistema de natureza diferente, 

entende-se as possibilidades de tradução intersemiótica aplicada às 

línguas de sinais, como da tradução ou interpretação das artes verbais 

para o cinema, a música, o teatro, a dança e a língua de sinais.  

Entretanto, não se pode afirmar que a tradução e interpretação 
de língua de sinais ou para a língua de sinais seja explicada ou 

classificada pela semiótica. As teorias de Roman Jakobson podem 

orientar ao tipo e interpretação que se quer para performance artística 

em língua de sinais, embora não contemple todos os aspectos que as 
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modalidades exigem, afinal, língua de sinais, ainda que artística, não é 

constituída somente por signos, imagens. Roman Jakobson, talvez por 

reconhecer a insuficiência das palavras para traduzir uma língua para 

outra, amplia os conceitos de tradução e inclui a intersemiótica, que traz 

as imagens, outras linguagens para possibilitar a função poética de um 

texto. 

Segundo Clüver (2006, p. 112), Jakobson tornou o conceito de 

tradução mais flexível ao incluir a tradução intersemiótica, que permite 

a interpretação entre signos verbais e não verbais. Claus Clüver e Leo 

Hoek são estudiosos que desenvolvem pesquisas para a composição 

literária, a antiga técnica de representação verbal de uma representação 

visual, a ekphasis. Para Clüver o termo significa “a verbalização de 

textos reais ou fictícios compostos em sistemas não verbais”, as palavras 

são responsáveis pela criação de imagens, ou seja, promovem um 

diálogo entre as artes. Exatamente o que se propõe para a proposta de 

interpretação simultânea artística, que as palavras promovam as imagens 

da língua de sinais performática.  

Kincheloe (2015) traz o conceito de palavra imagem, em seu 

estudo, baseado no dialogismo de Bakhtin, afirma que as palavras não 

são suficientes para compreender a arte, sendo primordial a interação 

textual.  

Clüver (2006, p. 109) argumenta que dificilmente um texto 

puramente visual substitua um texto verbal, no entanto, hoje em dia, há 

muitas imagens que substituem ou podem ser misturadas aos textos 

verbais, como os emotions presentes nas redes sociais (aquelas carinhas 

com expressões que substituem palavras), placas de sinalização de 

trânsito. São textos-imagens que substituem simples mensagens verbais. 

Um exemplo de texto misto (Hoek, 2006), trazido por Clüver 

(2006, p. 110), refere-se às pinturas nas igrejas que ilustram passagens 

bíblicas, um texto difícil de ser compreendido em sua profundidade 

lírica por aqueles que não sabiam ler.  

 
Para aqueles que não sabiam ler, a Bíblia 

pauperum nas paredes das igrejas de estilo 

romanesco tornou-se inteligível com as versões 

orais das histórias sagradas. Ilustrações de livros 

não são normalmente separadas dos textos a que 

se referem; se forem recebidas como traduções, 

então é óbvio que a função a elas atribuída não 

pode ser igual à substituição de um texto verbal 

por um equivalente em uma língua diferente. 
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Segundo Clüver (2006, p. 110), “há muitos gêneros em que 

textos verbais e visuais são combinados e inter-relacionados”, das 

pinturas em tela e transposição intersemiótica para poemas ou outros 

tipos de textos verbais, dos livros ilustrados, das histórias em 

quadrinhos.  

Atualmente, os textos construídos por palavras e por imagens 

são muito variados, permitindo, assim, a ajuda na difusão da arte 

produzida na língua viso-espacial para públicos que não são 

sinalizantes, mas que inseridos em uma cultura de não estranhamento de 

textos mistos, podem estar abertos a arte visual/sinalizada. Para o 

espectador não sinalizante, vê-se uma interdependência entre o texto 

visual e o texto verbal de uma interpretação que preserve elementos 

essencialmente artísticos da performance sinalizada. Como leigo, o 

espectador não poderá somente ver e compreender o texto visual no 

corpo do artista surdo e como ouvinte, tendo a opção de ouvir uma 

interpretação na íntegra por via oral-auditiva, não compreendendo a arte 

puramente visual. A transposição intersemiótica de Clüver (2006) 

propõe a interdependência entre o texto visual e o texto verbal. Para a 

interpretação da performance artística, propõe-se a interdependência de 

palavras-chave na língua oral ao texto visual. 

 

3.1.1 A interpretação simultânea performática – considerações 

sobre a direcionalidade língua oral para a língua de sinais no 

contexto artístico 

 

Napier, et. al. (2006, p. 130-132) apresentam a performance 

interpreting, as autoras falam de interpretação performática
9
, onde o 

TILS atua de forma artística na apresentação de textos teatrais, 

dramáticos e musicais, conferindo a apresentação do surdo ou para o 

público surdo um caráter artístico. Da língua oral para a língua de sinais 

ou vice-versa, o papel do TILS neste contexto é o de transmitir a 

mensagem de forma cênica. No contexto artístico é comum os textos 

passarem por tradução, são gravados em vídeo e estudados pelo 

intérprete para apresentação da performance. “Interpretação 

performática se difere da maioria das outras configurações em um 

aspecto chave - geralmente há tempo para preparar uma tradução do 

                                                        
9
 Tradução da autora para performance interpreting. 
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texto de origem.” 
10

 (NAPIER, et. al. 2006, p. 130). Esse é um aspecto, 

conforme as autoras, que distingue bem para a interpretação simultânea 

performática, o tradutor teria tempo para estudar e criar o texto alvo.  

As autoras definem ainda como performance interpreting: 

 
Interpretação de performance geralmente refere-se 

à tradução sinalizada de um texto dramático 

realizada em inglês, por exemplo, peças de teatro, 

musicais ou concertos. Nessa direção da 

linguagem, intérpretes estão em cima do palco, no 

centro das atenções e muito visíveis. 

Ocasionalmente intérpretes trabalham na direção 

oposta, fazendo a voz de uma performance 

sinalizada (por exemplo, na produção de um teatro 

surdo) para o inglês, mas eles são geralmente 

ouvidos e não vistos. [...] Existem poucas 

oportunidades para intérpretes trabalharem nessa 

área e nem todos querem, mas para aqueles que 

querem a chance de expressar-se artisticamente (e 

a adrenalina) pode ser viciante. (NAPIER, et. al. 

2006, p.130). 
11

  

 

Percebe-se que na interpretação performática o TILS teria maior 

visibilidade, um papel conspícuo na apresentação. Quando se trata da 

interpretação da língua oral para a língua de sinais, o público surdo 

precisa da desenvoltura artística do TILS para transmitir a emoção que a 

música, o drama, o teatro querem passar. Ao findar a apresentação é 

muito comum o TILS receber elogios ou críticas por sua performance, 

ele se torna o único responsável pelo texto alvo, ele é o centro das 

atenções (Felício, 2013). Trata-se de um contexto diferente do que os 

                                                        
10

 Tradução da autora para: “Performance interpreting differs from most 

other settings in one key respect  - there is usually time to proepare a 

translation of the source text”. 
11

 Tradução da autora para: “Performance interpretation generally refers to the 

signed translation of a dramatic text performed in English, for exemple, stage 

plays, musicals or concert songs. In this language direction, interpreters are up 

on stage, in the spotlight and very conspicuous. Occasionally interpreters do 

‘perform’ in the opposite direction, voicing a signed performance (for example, 

a deaf theatre production) into English, but they are usually heard and not see. 

[…]There are few opportunities for interepreters to work in this area and not 

everyone wants to, but for those who do, the chance to express yourself 

artistically (and the adrenaline rush) can be addictive”. 
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TILS estão mais acostumados a atuar e, de fato, esse profissional deverá 

gostar de fazer parte do espetáculo, ou até mesmo ser o espetáculo, “e 

isso pode ser viciante”. O mesmo movimento ocorre quando a 

interpretação performática é para a voz, o público ouvinte que não sabe 

a língua de sinais espera passivamente na voz do TILS, a mensagem que 

está na sinalização do artista surdo. Nesses casos é recomendado que o 

TILS posicione-se em um espaço menos expositivo para que o público 

possa focar visualmente na sinalização. Entretanto, a prosódia, a 

linguagem adequada, a fluidez, onomatopeias e outros recursos vocais, 

constroem um novo texto. É uma interpretação performática, 

considerando a diferença entre as modalidades do par linguístico da qual 

se trata. Mesmo que o TILS tenha feito a tradução do texto na língua-

fonte, “Intérpretes normalmente preparam uma tradução, mas a 

performance na verdade é uma interpretação porque ocorre ao vivo em 

tempo real.”
12

 (NAPIER, et. al. 2006, p. 130), em apresentações 

artísticas, há que se contar com improvisos, alterações estratégicas, as 

implicações naturais do contexto ao vivo.  

Desta forma, a interpretação performática será sempre inédita, 

porém compreende-se que um trabalho de tradução anterior garante uma 

melhor qualidade para a interpretação e para a performance do 

intérprete.  

 
Roteiros teatrais e letras musicais, não podem ser 

efetivamente traduzidos até que estejam numa 

forma viva, isto é, a performance real (ou ensaio) 

seja registrada em vídeo/DVD/CD. Isso porque 

você precisa saber como os artistas interpretaram 

o texto de origem em primeiro lugar; você precisa 

trabalhar a versão deles. Eles tomaram decisões 

sobre o ritmo (particularmente importante), 

subtexto, tom emocional, luz e sombra, detalhes 

de personagem, e como os personagens se 

relacionam entre si e com o público - todos os 

quais podem impactar a mensagem, mesmo que as 

palavras do roteiro não tenham sido alteradas. 

(NAPIER, et. al. 2006, p.130).
13

 

                                                        
12

 Tradução da autora para: “Interpreters usually prepare a translation, but the 

actual performance is an interpetation because it occurs live and real time”. 
13

 Tradução da autora para: “Scripts and lyrics  cannot be effectively translated 

until they are in a live  form that is, the actual performance (or rehearsal) is 

recorded  on video/DVD/CD. This is because you need know how the 
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Assegura-se que para a interpretação simultânea na direção 

língua oral para a língua de sinais o TILS atue como cocriador da 

performance oral, em uma atuação performática, artística para a língua 

de sinais. E entende-se que a sinalização deverá ser o foco para que o 

público surdo possa usufruir de todos os elementos cênicos possíveis da 

performance oral, os TILS podem acompanhar o texto transpondo as 

imagens acústicas para imagens em sinais. O TILS pode ser um artista 

ou não, mas precisa se entregar a performance e a interpretação de 

forma artística, é necessária uma interpretação que seja bem visual e 

atrativa para o surdo, como lembra Laranjeiras (2003), onde coloca que 

o intérprete não precisa ser poeta, mas precisa gostar do verso. O TILS 

pode trazer para a língua de sinais elementos visuais que correspondam 

aos efeitos que são provocados pela língua oral, seja na rima, na 

prosódia, na metáfora, são muitos elementos intrínsecos às línguas orais 

que precisam ser manifestados visualmente para que o surdo acesse 

através do olhar. 

Tem-se o conhecimento de que no Brasil, as iniciativas 

artísticas de acesso ao surdo à arte são ainda embrionárias, entretanto 

muitos desses movimentos estão acontecendo País a fora, são grupos de 

teatro sensíveis à acessibilidade e dispostos a cumprir a Lei 13.146 de 

06 de julho de 2015, capítulo 9
14

. Naturalmente esses movimentos 

também acontecem a partir das iniciativas da comunidade surda e do seu 

interesse em acessar esses espaços. O surdo precisa apresentar cada vez 

mais demandas pelo acesso ao espaço cultural e artístico, sabe-se que é 

uma engrenagem que funciona a partir das famílias e do acesso à 

educação adequada. Também se tem visto os surdos abrirem seus 

espaços culturais para que os ouvintes tenham a oportunidade de 

conhecer a cultura surda em forma de literatura. Desse modo, os surdos 

vêm cada vez mais se interessando por sua própria arte e, 

consequentemente, pela arte de outras culturas e comunidades.  

O TILS como agente linguístico cultural é garantido por lei 

nesses espaços, entretanto outro aspecto fundamental é o de como 

realizar um trabalho de tradução e interpretação que seja 

satisfatoriamente acessível ao espectador surdo. É muito comum 

                                                                                                                     
performers have interpreted the source text first; you need to work off their 

version. They will have made decisions about the pace (particularly important), 

subtext, emotional tone, light and shade, character details, and how the 

characters relate to each other and the audience - all of which can impact on the 

message, even  though the words of the script have not been changed”. 
14

 Consultar lei de inclusão a pessoa com deficiência em: www.planalto.gov.br 
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encontrar os TILS em um canto do palco iluminado e com o público 

surdo concentrado em sua direção na plateia. É um desafio para o surdo 

que dispõe do canal visual para acessar o espetáculo dividir sua atenção 

entre a interpretação e a performance dos artistas no palco. Mesmo 

assim o TILS realiza uma interpretação performática a partir das 

mensagens auditivas que recebe, pois pouco pode olhar para o 

desempenho dos atores no palco. O trabalho de interpretação 

performática em destaque aqui é quando o TILS está inserido no 

espetáculo o que pode passar para o surdo uma ideia mais acessível de 

toda a obra, pois o TILS é parte e o surdo acaba sentindo-se assim 

também.  

Para o trabalho de interpretação performática é necessário um 

preparo anterior com os atores e ao texto a ser apresentado. O trabalho 

realizado nesses contextos artístico-culturais se diferencia da maioria 

dos outros trabalhos em vários aspectos, conforme Napier, et. al. (2006, 

p.130), sobretudo porque normalmente é necessário um tempo maior 

para a preparação da tradução do texto de partida. As autoras 

consideram que, embora a tradução e a interpretação sejam vistas como 

processos distintos, realizados em momentos separados, o que acontece 

é um trabalho híbrido, uma vez que os profissionais realizam seus 

trabalhos a partir de uma preparação da tradução e, ao mesmo tempo, da 

realização da interpretação em si, que ocorre em tempo real, como bem 

consideram Lenehan (2005) e Turner e Pollitt (2002) citados por Rigo, 

2013, p. 50. 

Rigo (2013) também sugere que o TILS seja parte do 

espetáculo, que esteja efetivamente inserido nas cenas. Atribui ao TILS 

fazer a mediação linguístico-cultural no meio do palco. Para isso, sugere 

que, além do trabalho de tradução, participe intensamente dos ensaios 

com os atores, que tenha preparo físico para o espetáculo, que esteja 

devidamente caracterizado como parte do elenco. A interpretação 

performática garantirá que o surdo desfrute da arte apresentada em um 

nível semelhante aos ouvintes, certamente cada qual em sua 

subjetividade, porém em melhores condições de igualdade para 

apreciação das performances, tanto do intérprete de língua de sinais 

quanto dos atores do espetáculo. Para o público espectador da língua de 

sinais, esta deve estar sempre em evidência e se o TILS consegue estar 

inserido no espetáculo, o espectador surdo tem condições de apreciar as 

performances sinalizadas e as performances em forma de dança, 

dramatizações, pois mesmo não absorvendo os elementos sonoros seja 

de voz ou de música, o surdo acessa a arte com a sensibilidade de seus 
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olhos e toda expressividade manifestada no palco pode perfeitamente ser 

compreendida pelo espectador surdo. O trabalho de tradução e 

interpretação no contexto artístico mostra-se bastante distinto da 

tradução e interpretação em outros contextos como o jurídico, o médico, 

contextos de palestras. Talvez se aproxime um pouco da interpretação 

educacional. Pensa-se, a propósito, que o intérprete educacional poderia 

se aproximar do intérprete performático e fazer parte da aula, assim 

como faz do espetáculo. É um ponto de reflexão para o atual trabalho do 

TILS na educação, especialmente séries iniciais e ensino fundamental.  

Quanto à questão do intérprete performático, mostrar-se-á um 

exemplo amplamente divulgado pela tradutora e intérprete Natália Rigo. 

Seu trabalho e suas pesquisas estão voltados para a arte em língua de 

sinais, seja na produção ou na tradução e interpretação para Libras.  

A companhia de teatro Dois Pontos em seu espetáculo de dança 

sobre a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, intitulado “1717” 

em alusão ao ano que a imagem foi encontrada, envolve em sua 

apresentação a tradutora e intérprete Natália Rigo que é parte integrante 

nas coreografias, no cenário, nos figurinos. É um espetáculo de música e 

dança e a língua de sinais está presente através da performance da 

intérprete. Os surdos são inseridos e podem consumir dessa arte, cultura 

e informação. Diferente do que acontece na maioria das apresentações, a 

evidência da interpretação estava entre o espetáculo, mostrando que a 

interpretação performática deve ser mais que um canto do palco 

iluminado, afinal, considerando o canal visual do surdo, esse pode estar 

a todo tempo relacionando os elementos e linguagens da peça.  

A seguir, será ilustrada a participação da tradutora e intérprete. 

A Figura 1 mostra a caracterização do figurino e, na Figura 2, a 

intérprete aparece fazendo parte da peça junto com outros artistas. 

Figura 1: A intérprete se veste conforme o ato da peça. 

 
Fonte: www.youtube.com/watch?v=G7hEEHtZZLM  

www.facebook.com/ciadoispontos/photos 

http://www.facebook.com/ciadoispontos/photos


71 

 

 

 

 

 

Figura 2: A intérprete (em destaque) está fazendo parte da dramatização. 

 
Fonte: www.youtube.com/watch?v=G7hEEHtZZLM 

 

Os TILS, de modo geral, reconhecem a importância da 

performance do intérprete para que o texto artístico oral seja realmente 

viabilizado para o espectador surdo. De fato, quando a direção é para a 

língua de sinais como língua-alvo, é exigido do TILS todo envolvimento 

nas cenas, pois todo seu corpo estará em exposição. Conforme sugerido 

por Napier, et.al. (2006) e Rigo (2013), o trabalho do TILS é iniciado 

com antecedência, estudando os textos, traduzindo-os, ensaiando com os 

artistas, fazendo parte do espetáculo. Em contrapartida, os surdos 

apreciam a dança rítmica através do corpo do tradutor-intérprete como 

que, sem fronteiras, em uma linguagem que transcende as línguas em si, 

mas que se misturam na arte e na capacidade subjetiva que cada um tem 

de se envolver com as línguas que se cruzam a todo o momento no palco 

não mais dividido, mas completamente inserido por intermédio desse 

fantástico corpo em movimento que é o intérprete. 

 

3.1.2 Os desafios que se apresentam para a tradução e interpretação 

da performance do artista surdo – da língua de sinais para a língua 

oral 

 

A partir de experiência em um sarau de histórias, onde 

interpretou algumas performances, Felício (2013) problematizou sobre a 

interpretação simultânea da performance em língua de sinais. As 

interpretações foram tanto de língua de sinais para a língua oral, como 
da língua oral para a língua de sinais. Através desse trabalho, pôde-se 

perceber que o contexto artístico exige competências tradutórias e 

estilos de interpretação, diferentes para cada direção. Felício (2013) 

verifica em um estudo de caso, algumas escolhas que não foram bem 

http://www.youtube.com/watch?v=G7hEEHtZZLM
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sucedidas na interpretação simultânea, ocorrendo: omissões; troca de 

personagens; alongamento do texto; redundância de informações; 

sobreposição entre língua sinalizada e oral. Entretanto, a pesquisa 

mostra que essas escolhas poderiam ser diferentes se o objetivo da 

interpretação oral fosse destacar a língua de sinais ao invés de substituí-

la enquanto um novo texto. A autora traz questionamentos como: Na 

interpretação simultânea, até que ponto é possível preservar os aspectos 

culturais da língua-fonte, na língua-alvo? Quais elementos e estratégias 

podem ser utilizados para alcançar esse fim? E a partir dessas perguntas, 

foram identificadas características na sinalização de contos e narrativas 

que são intrínsecas à cultura surda e um novo tipo de interpretação seria 

mais adequado para atender a arte surda. 

O texto em Libras investigado por Felício (2013) foi tecido com 

riqueza de elementos linguísticos como: classificadores, marcações não-

manuais (expressão facial e corporal, movimento de corpo) e 

antropomorfismos. Esses elementos foram desafiadores para a 

interpretação de voz, suscitando dúvidas de como deveriam ser 

interpretados. Foi realizada uma análise de marcadores culturais, que 

deveriam ser considerados pelo TILS ao realizar uma interpretação 

simultânea de performance sinalizada, que preserve questões culturais 

da narrativa surda. Para auxiliar o TILS a identificar elementos da 

narrativa surda, a pesquisa elenca marcadores culturais como: 

experiência visual (forma de entender o mundo); constituição do ser 

surdo (relação com ouvinte, por exemplo); como o surdo se constitui, se 

vê, se identifica (encontro com seus pares, por exemplo); tocar para 

estabelecer relação/comunicação; cortar o olhar, cortar a 

relação/comunicação (rompimento); composição visual; personagem 

surdo; incorporação de personagens; surdo torna-se receptivo quando 

ouvinte demonstra disposição em se comunicar em língua de sinais; 

caracteriza ouvinte aprendendo Libras; uso das tecnologias para 

comunicação; desapontamento com a diferença linguística; e presença 

de intérprete.  

A autora supracitada propõe que, ao se apropriar desses 

elementos linguísticos e culturais, o TILS considere o contexto artístico 

para interpretação e consiga, de preferência, junto com o artista surdo e 

o espectador não sinalizante, fazer as melhores escolhas para a 

construção do texto alvo, na língua oral. Para Felício (2013), a 

interpretação simultânea de contos em língua de sinais para voz deve 

priorizar a informação visual, permitindo que a plateia acesse o que há 

de mais puro na performance, o jeito surdo de se expressar. Os 
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marcadores culturais descritos por Felício (2013) são elementos que 

contribuem para a análise das interpretações dos contos objetos desta 

tese. Nota-se que dependendo da inferência feita pelo TILS ele pode 

descrever a cena, por exemplo, “o morcego mordeu o pássaro surdo” ou 

ele pode significar e conceituar a cena dependendo do seu objetivo com 

a interpretação, como “o vampiro implantou o pássaro surdo para que 

ele se tornasse ouvinte”. Não é uma avaliação simples de fazer, o TILS 

precisa decidir se ele quer evocar a polêmica do implante coclear, que 

seria uma marcação cultural (constituição do ser surdo), descrever o CL 

(correndo o risco de sobrepor os canais auditivo e visual do espectador) 

ou não falar nada e deixar que cada espectador faça sua própria 

interpretação.  

Para elucidar os desafios para interpretação de alguns elementos 

da performance sinalizada, apresenta-se o trabalho de Luchi (2013), que 

traz para análise de seus experimentos, a descrição através de desenhos 

que os intérpretes fazem a partir da sinalização do surdo.  

Segue como exemplo: 

Figura 3: Árvore araucária, sinalização por DI, desenho feito pelo TILS. 

 
Fonte: Luchi (2013, p. 82). 

 

É analisada também a interpretação oral feita pelo intérprete e 

destacada a competência tradutória, que o TILS precisaria desenvolver 

para encontrar o léxico adequado à sinalização. Para o TILS conseguir, a 

partir da sinalização por descrição imagética, nomear a árvore por 

araucária, ele precisa ter a competência referencial, saber o que é uma 

araucária e a maioria opta por descrever o tipo da árvore. 

 
Na competência tradutória há também a 

competência referencial que segundo Aubert 

(1993), se refere ao desenvolvimento da 
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habilidade de conhecer os referentes dos mais 

variados espaços ou discursos em que uma 

interpretação pode ocorrer. Exemplificando, um 

intérprete pode não ter competência referencial 

em assuntos da informática, mas pode aprender 

por buscar esse conhecimento de outras formas. 

Outro exemplo de competência referencial seria o 

conhecimento de regionalismos na língua de 

sinais ou aspectos culturais e até mesmo 

geográficos (como no caso da araucária). 

(LUCHI, 2013, p. 78). 

 

Ao analisar a experiência de Kenny Lerner e Peter Cook 

(SPOONER, et.al. no prelo) e de Sutton-Spence e Quadros (2014), 

possivelmente o espectador não seria prejudicado, no contexto de 

performance artística, se o TILS não souber nomear a árvore e se esse 

não for o foco da performance. Porém, o espectador poderia ser 

prejudicado ao tentar entender o que é uma araucária, qual região de 

origem, se é frutífera ou não, etc., ou seja, a performance transcorrerá e 

o espectador poderá estar preso ao léxico. Certamente para a aula de 

Geografia, por exemplo, na interpretação educacional seria fundamental 

que o TILS soubesse a tipologia da árvore, pois essa talvez seja uma 

informação fundamental para o conteúdo. Em uma performance 

artística, as escolhas lexicais dependem do objetivo e desejo do artista 

surdo e da interpretação. O léxico poderá fazer uma ponte para a 

sinalização. A competência referencial desenvolvida pelo TILS não se 

limitaria em encontrar o léxico adequado, mas em identificar que a 

referência a ser feita (escolhida para interpretação) promoverá ou não a 

informação visual, em uma conexão complementar entre o texto visual e 

o texto oral. Percebe-se que é um desafio encontrar léxicos para a 

interpretação dos signos linguais performáticos, não por serem 

intraduzíveis, mas pelas diferenças existentes entre as modalidades viso-

espaciais e orais-auditivas. 

Pensando em tradução ou na criação de glosas para 

investigações do texto em língua de sinais, Silva e Rodrigues (2007) 

consideram sobre a transcrição da Libras para o Português uma 

atividade delicada que pode comprometer o real significado da 

sinalização. Usar uma palavra em Português para registrar na escrita ou 

na voz um sinal, poderia induzir a percepção equivocada de que existe 

uma relação biunívoca entre os léxicos. Segundo os autores, não é 

possível registrar na língua oral as características fonológicas dos sinais.  
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Assim, usar sistemas de transcrição que recorrem 

ao uso do léxico do Português no registro escrito 

da LS, pode se tornar um complicador à medida 

que reduz a Libras, de modalidade espaço-visual, 

ao registro escrito do Português. (RODRIGUES, 

2012, p. 98). 

 

Para análise de dados é, muitas vezes, necessário transcrever a 

língua de sinais para a língua oral, é uma forma também de identificar e 

justificar as escolhas feitas pelo TILS em suas traduções e 

interpretações. Por essa via, percebe-se que a língua de sinais pode ser 

reduzida aos léxicos da língua oral e, dessa forma, não compreender 

todo o sentido que a língua viso-espacial pretende expressar. Esse 

fenômeno está para a análise de dados e não é diferente para a tradução 

e interpretação. Neste último, há agravantes para a performance artística, 

onde a obra de arte está na estética, na métrica que constitui o texto. 

Padden (2002, p. 176), tratando sobre as modalidades de interpretação 

simultânea e especificamente de interpretação simultânea entre língua 

de sinais e língua oral, destaca a complexidade na tradução e na 

interpretação entre duas línguas de modalidades diferentes. “Traduzir 

entre línguas de sinais e entre línguas orais requer mais filtragem, e é 

mais árduo”
15

. Desta forma, entende-se que há diferenças elementares 

para a tradução e interpretação entre modalidades diferentes e considera-

se que a direcionalidade também apresenta aspectos distintos, 

especialmente para o contexto artístico. 

Na língua de sinais há recursos de incorporação de animais e 

objetos animados e inanimados, as descrições imagéticas (Campello, 

2008) são muito comuns na configuração estética das performances 

artísticas. É bastante característico das performances surdas riqueza 

dessas incorporações aludindo à fantasia e imaginação. Todavia, para a 

interpretação desses elementos, que não são somente descrições 

imagéticas, mas também classificadores e signos linguais performáticos 

se questiona “onde está o léxico” (LUCHI, 2013) e onde o léxico se faz 

indispensável (SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014). O desafio 

para a interpretação de performance artística está também em extrair o 

léxico de uma língua viso-espacial para uma língua oral-auditiva e 

identificar  o  quanto  o  espectador  necessita  dessa  interpretação  para 

                                                        
15

 Tradução da autora para: “Translating between sign languages and between 

spoken languages requires more filtering, and is more arduous”. 
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compreender a língua visual. 

O próximo desafio que se percebe é problematizado por 

Barbosa (2014), a questão do tempo que o TILS precisa para descrever 

um classificador (CL) ou descrição imagética (DI) optando, consciente 

ou inconscientemente, e omitir informações. Padden (2002, p. 177) 

classifica como um problema de equivalência entre as modalidades, 

“Classificadores complexos em ASL são numerosos e podem requerer 

traduções bastantes longas”
16

. Os autores supracitados consideram como 

um descompasso tradutório para a interpretação simultânea entre 

modalidades distintas, todavia pode ser como uma solução para o 

contexto artístico se for considerada a possibilidade da omissão como 

estratégia para o espectador fazer a leitura no corpo do artista surdo. 

Com a mediação seletiva do TILS, na linha de Lerner e Cook, o 

espectador poderia ser beneficiado com algumas omissões conscientes, 

resolvendo o impasse do tempo e de sobreposição entre as línguas.  

Para Padden (2002, p. 178), “Uma tradução que combina 

detalhes de ambas as línguas provavelmente perturbaria a interpretação 

não apenas pelo longo tempo que demoraria, mas porque a tradução 

pareceria estranha”
17

. Para a interpretação artística, diferente da 

interpretação performática, o TILS poderia oferecer ao espectador 

somente uma palavra-chave, um referente, como exemplo na figura a 

seguir: 

Figura 4: Imagem árvore e sinalização.  

 
 Fonte: Luchi (2013, p. 80). 

                                                        
16

 Tradução da autora para: “Classifier complexes in ASL are numerous and can 

require very long translations”. 
17

 Tradução da autora para: “A translation which combines details from both 

languages would likely disrupt the interpreting  not only because  of how long it 

would take to say it, but because the translation would seem odd”. 
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A proposta para a interpretação simultânea artística sugere que, 

neste caso, o TILS não iria descrever a cena, ele vocalizaria a palavra 

árvore, assim o espectador já saberia que se trata de uma árvore. O que 

está acontecendo com a árvore não seria descrito pelo TILS, está no 

corpo do artista. Ele ganha tempo e o espectador teria condições de fazer 

a leitura visual. Os movimentos, as configurações das mãos, as 

expressões faciais são partes da poética da língua de sinais, onde está 

implicada por ritmo, força, intensidade, que talvez não caiba ao TILS 

inferir no contexto artístico, mas ao espectador sentir em contato direto 

com o artista surdo. Assim, poderia ser dispensado o texto que descreve 

a cena. Um exemplo: “A pequena árvore, tão franzina, foi submetida há 

uma forte ventania. Seus galhos não suportaram a intempérie e foram 

lançados ao rio pela ventania implacável!”. Em qualquer tipo de 

interpretação simultânea o TILS precisa avaliar o tempo que tem para 

executar a oração e o estilo do discurso, evitando que faltem 

informações, mas também impedindo um texto estranho, não 

sincronizado à sinalização. 

 
Mesmo numa conversa comum, a última sentença 

pareceria deslocada, fora do lugar. ILS 

rotineiramente têm que avaliar o estilo, bem como 

as restrições de tempo em suas escolhas de 

tradução dessas formas muito complexas. 

(PADDEN, 2002, p. 179).
18

  

 

A complexidade presente na tradução e interpretação de 

elementos intrínsecos à língua viso-espacial para a língua oral-auditiva 

se estende para além dos constituintes linguísticos. Olha-se o linguístico, 

mas também o humano e percebe-se o quanto é delicada a questão do 

empoderamento cultural das comunidades surdas. A trama não está 

empregada somente na performance do artista surdo, mas na forma 

como está entrando em contato com outras culturas, especialmente com 

os ouvintes. A literatura surda é um espaço legítimo de manifestação 

cultural do povo surdo que talvez não precise ser atravessado pela 

tradução e interpretação para a língua oral. É muito comum surdos que 

são bilíngues e esses podem oferecer aos espectadores uma tradução de 

                                                        
18

 Tradução da autora para: “Even in ordinary conversation, the latter sentence 

would seem out of place. Sign language interpreters routinely have to evaluate 

style as well as time constraints in their choices of translation of these very 

complex forms”. 
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sua performance. O TILS atuaria como mediador cultural tendo a 

oportunidade de trabalhar em parceria com o autor da performance 

(SPOONER, et.al. no prelo).  

O texto literário em sinais e o corpo do artista surdo são 

inseparáveis (ROSE, 2006). Ainda conforme Rose (2006, p. 131), “A 

alfabetização para leitura da língua de sinais significa preservar a 

imagem da sinalização do autor. Uma pessoa que vê (lendo) um poema 

em ASL experimenta o poema através do corpo do artista poeta” 
19

.  Se 

não é possível “arrancar” do corpo do surdo uma mensagem que só 

existe ali (SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014), a interpretação 

simultânea no contexto artístico, a partir das escolhas tradutórias 

seletivas dos TILS, poderia contribuir para esse processo de 

“alfabetização” sugerido por Rose (2006). Segundo Kenny Lenner, o 

espectador é capaz de usar sua imaginação para compreender muitos 

elementos da performance de Peter Cook, sem que seja traduzido ou 

interpretado por ele. Reconhece que muitos sinais precisam de palavras 

para que o espectador compreenda, entretanto podem fazer o esforço e 

não ficar dependentes da voz dele (SPOONER, et. al. p. 13, no prelo). 

A interpretação seletiva (por palavras-chave) e alfabetização 

para a leitura no corpo do artista, como sugerido pelos autores 

supracitados, propõem que seja para os signos linguais lexicais 

(interpretação por palavras-chave) e para os signos linguais 

performáticos, que seja feita a leitura no corpo do artista. Neste trabalho, 

assumiu-se que os signos linguais performáticos correspondem 

diretamente as descrições imagéticas (CAMPELLO, 2008), (LUCHI, 

2013), os classificadores e os elementos extralinguísticos, expressões 

faciais, corporais, movimentos de corpo e cabeça (QUADROS & 

KARNOPP, 2004) e (RIGO, 2013). Para Mourão (2011), na 

performance surda, o artista incorpora muitos personagens e a língua de 

sinais é como uma “dança” de mãos e corpo. Já para Bauman (2006) e 

Klamt (2014), o poeta surdo produz imagens modificando os ângulos 

em movimentos cênicos semelhantes a uma câmera que é capa de 

capturar com velocidade, grande variedade de sequências de cenas, de 

mudanças de personagens e de discursos. 

Masutti (2007) endossa essas afirmações e, ao que compete a 

interpretação, afirma não ser possível separar o ato cênico da sinalização 

                                                        
19

 Tradução da autora para: “Literacy in sign language means preserving the 

image of the author signing… A person viewing (reading) an ASL poem 

experiences the poem through the poet performer’s body”. 
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do corpo do seu sinalizante em busca de uma pretensa equivalência que, 

somente ruirá a língua de sinais performática em nome do 

logofonocêntrismo. Identificar os signos linguais performáticos pode ser 

uma alternativa para a não interpretação, intentando para o desejo do 

artista surdo, que pretende ter sua performance preservada 

artisticamente (SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014), para a 

possibilidade de aproximação do espectador como interlocutor na 

performance no processo artístico (CLÜVER, 2006) e diluindo alguns 

desafios da interpretação performática para o trabalho do TILS na 

direção língua de sinais para a língua oral. 

A interpretação simultânea aplicada ao contexto artístico 

pretende valorizar os aspectos performáticos da língua de sinais 

remodelando o ato tradutório em auxílio ao texto original. Frente às 

dificuldades apresentadas pelos TILS e aos desejos dos artistas surdos, 

configura-se um momento especial para a produção de literatura surda e 

sua divulgação para os que não sabem a língua de sinais, na tentativa de 

oferecer ao leitor o máximo de acesso à mensagem viso-espacial 

construída pelo corpo do artista surdo. Confere-se um espaço sensível de 

negociações, pois há alguns interesses em jogo. O interesse do artista em 

manifestar sua língua artisticamente, o interesse do espectador em 

compreender a mensagem e o interesse do TILS em se colocar 

profissionalmente com eficiência, entretanto intencionando agradar a 

todos, mas especialmente ao próprio texto. Cabe aqui dizer que, 

hipoteticamente, um dos pressupostos é de que o artista surdo, 

espectador e TILS estejam comprometidos e interessados em manifestar 

e extrair a cultura surda através da performance. Essas negociações 

remetem ao que Masutti (2007, p.126) assevera, “[...] o tradutor figura 

como um autor, e o autor, por sua vez, como um tradutor”. Contudo, no 

contexto artístico, o espectador não seria passivo, pois caberia a ele 

constituir a obra de arte sensitivamente, do contrário, de que valeria a 

performance? Conforme Duchamp (2004), não há obra de arte sem a 

interlocução do espectador. 

 

3.1.3 A interpretação simultânea artística e os efeitos da 

direcionalidade língua de sinais para a língua oral 

 
Consideremos dois importantes fatores, os dois 

polos da criação artística: de um lado o artista, do 

outro, o público que mais tarde se transforma na 

posteridade. Aparentemente, o artista funciona 

como um ser mediúnico que, de um labirinto 
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situado além do tempo e do espaço, procura 

caminhar até uma clareira. Ao darmos ao artista 

os atributos de um médium, temos de negar-lhe 

um estado de consciência no plano estético sobre 

o que está fazendo, ou por que o está fazendo. 

Todas as decisões relativas à execução artística do 

seu trabalho permanecem no domínio da pura 

intuição e não podem ser objetivadas numa 

autoanálise, falada ou escrita, ou mesmo pensada. 

(DUCHAMP, 2004, p. 71). 

 

Despretensiosamente, faz-se uma reflexão sobre os 

pensamentos de Duchamp a respeito do fazer artístico. Com certeza, 

esses pensamentos não serão alcançados em sua profundidade no 

momento desta tese, todavia não se deixará de relacionar a interpretação 

com o fazer artístico exposto por Duchamp. Como se pode objetivar a 

interpretação simultânea no contexto artístico sem nem mesmo o artista 

ser capaz de fazê-lo? Se o artista, muitas vezes, não anseia por explicar 

sua arte e seu processo criativo, como reduzir a performance visual em 

palavras? Ínfimas são as tentativas de explicar a arte e seu processo 

criativo, embora se insista em tentar uma infinidade de sentimentos que 

não poderão ser verbalizados ao contemplar uma obra de arte, tampouco 

pelo próprio artista. Estaria aí o valor artístico? De onde vem a ideia de 

que é possível traduzir ou interpretar um texto literário? Como imaginar 

que a língua de sinais artística pode ser arrancada do corpo do seu artista 

em nome de um texto alvo? Um equívoco pode estar sendo cometido 

pela tradução e interpretação quando ela se coloca como equivalente ao 

texto original, ou quando é considerada assim.  

Na realidade, culturalmente não se está consciente da leitura de 

uma tradução ou do que se ouve em uma interpretação. Assumem-se os 

textos na língua materna, sem questionamentos sobre as características 

de sua fonte. É a necessidade de compreender e de abrigar a tradução e a 

interpretação e esse fenômeno seria perfeitamente natural. 

Traduções são lidas e interpretações ouvidas e sempre serão 

novos textos. Embora não pareça problemático, o trabalho formidável da 

tradução e da interpretação será reconhecido. Manifesta-se a clareza de 

que não é possível, por vários fatores, a equivalência na totalidade dos 
textos, nem do texto fonte, pois o artista pode não estar manifestando 

exatamente o que está pensando ou intuindo, tampouco para o texto 

alvo, que é atravessado por outra subjetividade e código linguístico.  

Como bem  colocado   por   Clüver   (2006,   p.   108)  sobre  a  
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transposição intersemiótica de uma pintura em tela para um poema 

escrito, a existência de um “equivalente de essência” é o que de fato é 

relevante para a plateia, elementos que evoquem uma realidade não 

representada diretamente pela denotação de palavras, mas que surgirá o 

que o espectador pode apreender das marcas visuais aliadas ao texto 

verbal.  

O autor também afirma que alguns críticos poderiam considerar 

a não equivalência como uma solução problemática, destacando que ao 

ler os textos separadamente, o visual e o verbal abrem várias 

possibilidades de interpretação, inclusive bem distantes dos textos 

originais. É sugerido que o texto verbal, no caso o poema, não seja 

analisado sem o texto visual. 

Sendo assim, junta-se as ideias do autor supracitado com a 

experiência de Kenny Lerner e Peter Cook (SPOONER, et.al. no prelo), 

o primeiro é TILS e o segundo é poeta surdo. Para as performances de 

Cook, Lerner faz interpretações para o espectador não sinalizante, que 

evidencie a performance sinalizada de Cook. Seleciona o que o 

espectador é capaz de compreender sem a ajuda da interpretação e 

escolhe “palavras-chave” para interpretar os sinais que julga serem 

difíceis de o espectador compreender, oferecendo uma “interpretação 

seletiva”.  

Essa estratégia de interpretação também pode ser explicada por 

Kincheloe (2015) em sua perspectiva bakhtiniana sobre inteiração 

textual, pois, segundo o dialogismo de Bakhtin, o texto revela a 

existência de outros textos e mostra seus conteúdos culturais.  

A autora fala de palavra-imagem na poesia sinalizada, porque 

considera a sinalização poética diferente da cotidiana. 

 
Linguagem sinalizada criativa é o uso da língua de 

sinais para propósitos artísticos. Difere da 

sinalização cotidiana, tanto em forma como em 

conteúdo de primeira qualidade, portanto, é 

crucial para a compreensão da mensagem geral. 

Em outras palavras, como se diz algo é tão 

significativo quanto o que se diz. O olhar 

desempenha um papel crucial neste aspecto de 

apresentação da poesia em língua de sinais, 

enquanto manual, a sinalização cria o enredo 

básico de um poema. O mesmo conteúdo pode ser 

entregue de maneiras completamente diferentes, 

dependendo de uma variação sutil no 
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comportamento do olhar do artista.  (KANEKO & 

MESCH, 2013, p. 372).
20 

 

Kaneko e Mesch (2013) reforçam a ideia de língua sinalizada 

artística, que não pode ser considerada da mesma forma que a 

sinalização cotidiana (formal ou informal). Apresentam elementos 

corporais, especialmente do olhar, que marcam a performance artística 

com seus efeitos poéticos. A direção do olhar sobre a produção dos 

sinais e os movimentos corporais na execução da sinalização sugerem os 

tons poéticos. Um mesmo conteúdo pode ser dito de muitas maneiras, 

entretanto as marcas artísticas sob a forma e a estética entonam o texto 

literário. Nos parâmetros sugeridos por Kaneko e Mesch (2013), 

encontram-se padrões linguísticos para a produção da sinalização 

artística, a função do olhar e dos movimentos criam estética visual que 

excede à língua com seus significantes e significados. Todas essas 

nuances produzidas pela estética artística são passíveis ao olhar humano, 

pois a direção do olhar e os movimentos sobre a sinalização são 

acompanhados também de expressões faciais. As nuances da sinalização 

artística seriam correspondentes aos elementos extralinguísticos (RIGO, 

2013) e como na experiência de Lerner e Cook não necessitariam de 

interpretação oral.  

Para Eddy (2002), a língua de sinais é composta por elementos 

intrínsecos à visualidade, a língua oral não contemplaria todos os 

sentidos e significados, que são atributos exclusivos do que o olhar pode 

captar. Da mesma forma, considera-se que nem todos os atributos 

sonoros podem ser decodificados visualmente, nem por ritmos, nem por 

imagens. Cada sentido com suas propriedades sensoriais despertam 

reações distintas na comunicação humana. O equívoco consiste em 

acreditar que, como na perspectiva logofonocêntrica, existe hierarquia 

ou supremacia de um sobre o outro, ou de uma língua sobre a outra. 

Hoek (2006) traz a concepção de simultaneidade do texto e da imagem, 

                                                        
20 Tradução da autora para: “Creative sign language is the use of sign language 

for artistic purposes. It differs from everyday signing in that both the form and 

the content are foregrounded and therefore crucial to one’s understanding of the 

overall message. In other words, how one says something is as significant as 

what one says. Eye gaze plays a crucial role in this presentational aspect of sign 

language poetry, while manual signing builds the basic storyline of a poem. The 

same content can be delivered in completely different ways depending on a 

subtle variation in the performer’s gaze behavior”. 
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ao que para o espectador não sinalizante consiste em um texto visual e 

verbal composto. Para uma proposta de interpretação simultânea seletiva 

da performance artística, o discurso sincrético (HOEK, 2006, p. 179) 

atenderia esse espectador com textos simultâneos complementares. 

Isoladamente não funcionam, mas eles podem ser 99% de discurso 

visual e 1% de discurso verbal, ou ao contrário, 99% de discurso verbal 

e 1% de discurso visual, dependendo do seu grau de simbolicidade para 

os interlocutores e objetivos dos textos. 

Para a performance artística sinalizada, dependendo da 

constituição do texto em sinais, se mais performático ou mais 

linguístico, TILS e artista poderão selecionar quais elementos da língua 

devem ser verbalizados e quais podem ser vistos e compreendidos. Essa 

concepção apresentada é como oposta a interpretação performática, 

onde o TILS constrói um texto oral que acaba suplantando o texto 

visual. Na direção LO para a LS, como já mencionado, a interpretação 

performática precisa suprir a ausência dos efeitos sonoros da língua oral, 

entretanto na direção LS para a LO, em se tratando de espectador 

ouvinte não sinalizante que dispõe da visão e da audição, os efeitos 

visuais são o foco, em detrimento da vocalização. A simultaneidade dos 

textos faz-se necessária para abrigar as limitações do não sinalizante ao 

entendimento máximo da performance na língua visual. 

Conforme Rose (2006) e Sutton-Spence e Quadros (2014), o 

texto visual é inseparável do corpo do artista surdo. O texto misto ou 

simultâneo de Hoek (2006) é uma alternativa para acessibilizar a 

literatura surda ao público ouvinte que não sabe língua de sinais. O 

contexto artístico propõe liberdade criativa, é um momento cultural de 

abertura para a estética e a beleza da literatura, sem esforços sobre o 

conteúdo, mas em deleite na apreciação da différance (Masutti, 2007). A 

literatura surda representa sua cultura visual (STROBEL, 2008, 

CAMPELLO, 2008, MOURÃO, 2011 e 2016) através de suas “mãos 

dançantes”. O TILS e a tradução/interpretação são parte dessa festa 

entre culturas e línguas para contribuir, para facilitar o trânsito.  

Portanto, para Perlin (2006, p. 138): 

 
Quanto mais se reflete sobre a presença do ILS, 

mais se compreende a complexidade de seu papel, 

as dimensões e a profundidade de sua atuação. 

Mas se percebe que os ILS são também intérpretes 

da cultura, da língua, da história, dos movimentos, 

das políticas da identidade e da subjetividade 
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surda, e apresentam suas particularidades, sua 

identidade, sua orbitalidade. 

 

Para o TILS se colocar nesse lugar descrito por Perlin (2006), 

no contexto da arte surda, considerando o desejo de seu artista e a 

reflexões de Duchamp (2004), é importante situar os textos, os 

interlocutores e suas vozes. O que se pretende para a performance surda 

é que a literatura seja vista e a obra apreciada por seu espectador, seja 

ele sinalizante ou não. Em termos de expansão cultural, ambiciona-se 

que se aprenda a ver, ao menos a partir da arte. O surdo tem o direito de 

desejar que sua performance não seja integralmente traduzida ou 

interpretada (SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014), pois reconhece 

seu potencial literário e o potencial de sua língua visual. Acaso a 

humanidade sempre se comunicou verbalmente? Acaso existe pretensão 

de que a língua oral seja a evolução da linguagem gestual ou desenhada? 

Tem-se vivenciado, nos dias atuais, as imagens falando por mil palavras. 

Desta forma, acredita-se que a cultura surda pode ser manifestada por 

seus signos e cultura visuais como afirma Campello (2008). Com todos 

os avanços nos Estudos da Tradução, não se pretende regredir ou 

paralisar, considerando a língua de sinais traduzível em todos os seus 

aspectos mais elementares, como se ser traduzível, fosse legitimar a 

língua de sinais perante as línguas orais. 

Para a interpretação simultânea artística é importante “aprender 

a ver”. Wilcox (2005, p. 17) diz que não é fácil entrar em terras 

estrangeiras, é preciso aprender a língua e a cultura das pessoas que 

vivem lá. No caso dos surdos, sua língua é visual e, sendo assim, 

necessitam aprender a ver. Enquanto ouvintes, também se pode 

enxergar, ter a capacidade primária de utilizar esses dois canais para 

adentrar em diferentes textos e contextos comunicativos. A arte surda 

pode ser vista e compreendida de algumas formas, com ou sem 

interpretação, há um nível de familiaridade com a sinalização 

performática ou gestual. Muito da comunicação visual é comum, só é 

preciso acreditar nisto. Por esses princípios refletir-se-á sobre as 

diferenças que se interpõem para a tradução e interpretação nas direções 

LS-LO e LO-LS e para as formas como os TILS construirão esses 

textos. As primeiras diferenças destacam-se nas questões sensoriais que 

são distintas para surdos e ouvintes, nas dificuldades de se interpretar 

performances e nos desejos dos artistas surdos por se aproximar do seu 

espectador. O que há de comum no trato da obra de arte surda? Todos 

podem ver e sentir. 
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3.2 COMPETÊNCIA TRADUTÓRIA PARA TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO DE PERFORMANCES NO CONTEXTO 

ARTÍSTICO 

 

 A área da tradução e interpretação em língua de sinais vem se 

expandindo a partir do Decreto n. 5.626 e das reivindicações de 

comunidades surdas e de instituições públicas que estão trazendo à tona 

os aspectos sociais negligenciados em termos de direitos individuais e 

coletivos. O processo de abertura e construção de campos profissionais 

institucionais que expressem uma formação específica visando à 

diferença, por si só, representa um campo complexo de pesquisa de 

tradução cultural. Para esta pesquisa, sugeriu-se apresentar uma 

proposta teórica que contribua para a expansão formativa de TILS e que 

elucide parte do processo tradutório na construção do texto oral para a 

performance surda, um recorte que possa orientar a interpretação 

simultânea para o contexto artístico. É a partir das pesquisas e modelo 

de aquisição de competência tradutória proposto pelo grupo PACTE
21

 

(Processo de Aquisição da Competência Tradutória e Avaliação, 1998, 

2003), que se buscará nortear o processo tradutório em questão.   

 Conforme Hurtado (2005, p. 22), nos estudos de tradução ainda 

não haveria uma tradição de pesquisas para se compreender a 

competência tradutória como, por exemplo, já existe para a competência 

comunicativa. E se a competência tradutória é pouco estudada, a 

aquisição dessa competência é ainda menos investigada. Os 

componentes da competência tradutória mapeados seriam 

conhecimentos linguísticos, textuais, temáticos, culturais, de 

documentação, capacidade de transferência, estratégicos, entre outros. 

Para a autora, a tradução tem três características fundamentais: a 

atividade textual, comunicativa e cognitiva. Afirma que estudar a 

tradução dessa tripla perspectiva possibilita compreender sua 

complexidade. Também reforça a distinção entre competência bilíngue e 

competência tradutória. Ser bilíngue não seria conhecimento suficiente 

para ser tradutor. Toury (1995, p. 241) explica como um bilíngue se 

transforma em tradutor, sobretudo sem uma formação institucional. 

Considera que a atividade tradutória, mesmo exercida por uma criança, 

seria uma produção comunicativa que promove interação social. A 

diferença é de que todos teriam a competência comunicativa e a 

                                                        
21

Informações sobre o grupo PACTE em 

<http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/en>.   
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competência tradutória viria do natural e passaria à tradução 

profissional. (HURTADO, 2005, p. 25). 

 O objetivo do grupo PACTE é descrever os componentes da 

competência tradutória e suas relações através de estudos empíricos-

experimentais sobre a competência tradutória e sua aquisição. Hurtado 

(2005, p. 27), a partir de seus estudos, deduz que a competência 

tradutória é diferente da competência bilíngue; que é composta por 

diversos componentes (linguísticos e extralinguísticos); que esses 

componentes são de diversos níveis (conhecimentos, habilidades, 

conhecimentos epistêmicos, operacionais); que dentre esses 

componentes, as estratégias têm grande importância. Por conseguinte, o 

modelo holístico proposto pelo grupo PACTE, conclui que a 

competência tradutória, diferente da competência comunicativa, é um 

conhecimento especializado. 

 O grupo PACTE organizou os conhecimentos especializados 

necessários para realizar tradução e interpretação, em sistemas de 

conhecimentos declarativos e operacionais. Sendo assim, elaboraram 

cinco subcompetências: 1) bilíngue; 2) extralinguística; 3) 

conhecimentos sobre tradução; 4) instrumental e estratégica e 5) 

componentes psicofisiológicos. Com isso, descreveu-se as habilidades 

desenvolvidas em cada subcompetência. 1) bilíngue: conhecimentos 

operacionais para atuar nas duas línguas, conhecimentos pragmáticos, 

sociolinguísticos, textuais e léxico-gramaticais. 2) subcompetência 

extralinguística é composta por conhecimentos declarativos, (bi) 

culturais, enciclopédicos. 3) subcompetência de conhecimentos sobre a 

tradução: conhecimento essencialmente declarativo (tipo de tradução, 

processo tradutório, método), aspectos profissionais. 4) subcompetência 

instrumental: conhecimentos operacionais (uso de documentação, 

tecnologias de informáticas aplicadas à tradução e subcompetência 

estratégica: planejar o processo tradutório, escolher o método, avaliar o 

processo e os resultados; 5) componentes psicofisiológicos: cognitivo 

(memória, percepção, atenção e emoção), aspectos de atitude 

(curiosidade intelectual, perseverança, rigor, espírito crítico, confiança, 

segurança, etc. Todas essas subcompetências funcionam de modo 

integrado no ato tradutório. (HURTADO, 2005, p. 29). 

Muitos profissionais que atuam como tradutores/intérpretes 

iniciaram suas carreiras por serem bilíngues/biculturais e a aquisição da 

competência tradutória foi autodidata ou natural (HURTADO, 2005 

apud. HARRIS, 1977). O grupo PACTE, ao realizar investigação de 

cunho empírico-experimental, elabora proposta para a didática da 
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tradução, visando qualificar o ensino e o processo de aprendizagem. 

Como base conceitual, a aquisição da competência tradutória prevê 

reconstrução e desenvolvimento de subcompetências da competência 

tradutória e de componentes psicofisiológicos. Desse modo, trata-se de 

uma reestruturação do conhecimento, que se desenvolve de 

conhecimento novato (competência pré-tradutória) a um conhecimento 

especializado (competência tradutória), (HURTADO, 2005, p. 30). 

Entretanto, passar de conhecimento novato a competência especializada 

exige uma sistematização de ensino e aprendizagem, que desenvolva as 

competências necessárias para formação do tradutor/intérprete em suas 

respectivas áreas de atuação. É necessário identificar como o 

reconhecimento e desenvolvimento de competências tradutórias 

aplicadas ao contexto artístico pode contribuir na elaboração da proposta 

para a tarefa da interpretação simultânea artística, reconhecendo-a em 

seus aspectos peculiares e específicos para a atuação do TILS. 

O modelo do PACTE (2003) é aplicado para os estudos da 

proposta de interpretação simultânea de performance artística, por ser 

um modelo holístico. Pretende-se ter um entendimento não somente a 

partir das línguas envolvidas, mas das culturas e dos interlocutores. As 

subcompetências estão para orientar os TILS e seus processos 

formativos, como também para proporcionar-lhes condições de 

compreender o todo em que estão envolvidos. Cabe a competência 

tradutória contemplar todos os contextos interpretativos, pois ainda 

necessita-se de mais pesquisas empíricas.  A partir de estudos como os 

de Jakobson (2010) que flexibilizou a tradução, são muitos os 

fenômenos no ato de traduzir e interpretar. Embora nosso olhar seja para 

a arte em forma de línguas e de sujeitos que interferem diretamente na 

construção da obra em seu entendimento mais sutil, de alguma forma, 

com alguma ferramenta, tenta-se sistematizar esses conhecimentos. 

 

3.2.1 Componentes psicofisiológicos - implicações emocionais na 

interpretação simultânea artística 
 

Segundo Masutti e Santos (2008), a interpretação simultânea 

entre língua de sinais e língua oral exige uma boa medida de exposição 

do TILS. Diferente do trabalho de tradução, o TILS está resguardado 

dessa exposição física e realiza seu trabalho em condições distintas. 

Pode-se pressupor que as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas para a interpretação simultânea, que está diretamente 

atravessada pela tradução, têm suas peculiaridades.  
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Ao analisar as subcompetências apresentadas pelo grupo 

PACTE (2003), considera-se que todas são essenciais tanto para a 

tradução quanto para a interpretação, entretanto, são aplicadas de formas 

diferentes. Por exemplo, a subcompetência instrumental que faz uso de 

conhecimentos operacionais (uso de documentação, tecnologias de 

informáticas aplicadas à tradução), o tradutor fará uso de documentos 

para pesquisa, usará tradutores automáticos como auxílio, e o intérprete 

fará uso do microfone, da cabine, do parceiro de interpretação. Ambos, 

tradutor e intérprete, necessitam desenvolver a subcompetência 

instrumental, por exemplo, para a realização do trabalho.  

A interpretação simultânea tem especificidades e uma especial, 

que é preciso ressaltar, é a exposição física do intérprete. Ainda é 

possível distinguir a interpretação entre línguas orais, onde o intérprete 

pode estar resguardado em sua cabine, expondo somente sua voz. Para a 

interpretação de língua de sinais, o intérprete expõe todo seu corpo, 

mesmo quando está interpretando para língua oral. O contato que 

precisa fazer com o sinalizante é visual e isso demanda uma 

aproximação. A exposição só é menor, mas não é ausente. Desta forma, 

observa-se que para o TILS os componentes psicofisiológicos, 

apontados entre as subcompetências do grupo PACTE, cognitivo 

(memória, percepção, atenção e emoção), aspectos de atitude 

(curiosidade intelectual, perseverança, rigor, espírito crítico, confiança, 

segurança), precisam atuar em favor dessa exposição. No aspecto 

cognitivo, destaca-se a emoção e, no aspecto de atitude, a confiança e a 

segurança, que são aspectos fundamentais para o TILS desenvolver em 

prol de interpretar com saúde e com eficiência. 

É interessante observar a atuação de TILS na interpretação entre 

língua de sinais e oral ao que concerne à exposição. Será iniciado pela 

língua de sinais como língua-alvo, pois, empiricamente, são 

presenciados os trejeitos e a aparência que chamam atenção 

especialmente dos surdos; inevitavelmente o TILS estará exposto, a 

língua de sinais está em todo corpo. No quesito atitude, a desenvoltura, a 

habilidade, a postura com a língua de sinais é naturalmente diferente 

entre os indivíduos, bem como no quesito cognitivo, o controle ou 

descontrole emocional é uma competência a ser desenvolvida. Há TILS 

que adotam posturas de “exagero” (entre aspas por não ser um juízo de 

valor) na sinalização, nos movimentos do corpo, nas expressões faciais, 

podendo até inferir que possuem habilidade para interpretação 

performática. Existem TILS que adotam posturas mais neutras, evitando 

chamar grande atenção para si, aparentando até estar “desimplicado” 
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(também sem juízo de valor) com a interpretação. Outros TILS, sempre 

depende do contexto além do subjetivo, são tomados por alguma 

situação e até fazem interferências.  

Os aspectos de atitude e cognição no trabalho de interpretação 

que foram apresentados, provavelmente, reportam a muitas situações 

familiares. Por vezes são escolhas conscientes que os TILS fazem e por 

outras não, pode de fato ser um equívoco por desabilidade em lidar com 

as emoções. Desta forma, considera-se uma subcompetência a ser 

destacada para o caso de interpretação simultânea de língua de sinais e o 

quanto interfere no processo e no produto da interpretação simultânea. 

 
É fundamental para a formação dos tradutores-

intérpretes o “conhecimento teórico e 

especializado”, porque é necessário que todo 

tradutor e intérprete tenha também a capacidade 

de gerenciar sua atuação, bem como manter o 

controle emocional e psíquico quando estive numa 

atuação simultânea. (Machado e Feltes, 2015, p. 

238). 

 

As subcompetências tradutórias são complementares e os 

componentes psicofisiológicos, se não forem bem dominados, podem 

colocar todas as outras subcompetências em xeque. Controle emocional 

é uma competência importante para o TILS desenvolver, pois tanto o 

nervosismo quanto a autossuficiência podem comprometer o trabalho de 

interpretação simultânea de língua de sinais.  

Verifica-se, assim, que a prática ou o conhecimento 

especializado poderá garantir um desempenho satisfatório para o TILS. 

Tecnicamente, o TILS bem preparado e com experiência terá melhores 

condições emocionais para administrar uma interpretação simultânea, 

especialmente quando a direcionalidade é da LS para a LO. Também 

possibilitará tranquilidade suficiente para que acesse as ferramentas de 

conhecimento que possui no processo de compreensão do texto fonte e 

na construção do texto alvo. Essas etapas de conhecimento consciente 

são observadas por TILS que receberam formação para a tradução de 

forma adequada, que estão conscientes de que são competências 

distintas. Conhecer as línguas envolvidas não garante a tradução ou 

interpretação (HURTADO, 2005). O que garante um bom texto 

traduzido e interpretado é o preparo profissional. No caso específico das 

línguas de sinais, a exposição do corpo é mais um desafio para o TILS e 

esse termo deve ser considerado no processo formativo especializado.  
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Como a formação dos intérpretes de Língua de 

Sinais sempre foi relegada a um segundo plano, a 

insegurança em relação ao processo de tomada de 

decisões de interpretação afeta esses profissionais, 

expostos a uma visibilidade em face à modalidade 

de língua. Se os intérpretes de línguas orais 

podem estar refugiados em suas cabines e ligados 

à sua plateia sem vínculos que os reconheçam 

imediatamente, não é o caso dos intérpretes de 

Língua de Sinais. Mesmo quando interpreta para o 

Português o que foi expresso em Língua de Sinais 

há uma sensação de que todos o reconhecerão, 

porque o seu corpo já foi exposto e todos sabem 

de quem se trata, o que torna o processo ainda 

mais tenso, frente ao imaginário constituído. 

(MASUTTI e SANTOS, 2008, p. 161). 

 

Empiricamente se sabe que fazer a interpretação simultânea de 

sinal para voz não é a preferência da maioria dos TILS (RODRIGUES, 

2013). Ele poderá estar em uma posição física menos exposta, 

entretanto, não minimizando a exposição colocada frente à exposição da 

voz. Quando a interpretação simultânea é entre línguas orais, além de o 

intérprete estar normalmente em uma cabine, fica auditivamente 

evidenciada a voz do orador e a voz do intérprete em outra língua. Para 

a interpretação simultânea de língua de sinais o intérprete faz a voz do 

surdo e existem implicações nessa relação para além da transferência de 

uma língua a outra. O surdo confia sua “voz” ao intérprete, o intérprete 

“empresta sua voz” ao surdo fazendo suas opções interpretativas, tipo de 

discurso, entonação, etc. O espectador tem a opção, mesmo não 

conhecendo língua de sinais, de focar no corpo do surdo (SPOONER, et. 
al. no prelo). Poderá comparar suas expressões e movimentos de corpo 

para identificar informações que poderão não estar na voz do intérprete, 

como sentimentos de exaltação, de melancolia, de gentileza, de 

agressividade, etc.  

O descontrole de emoções e atitudes prejudica a interpretação 

simultânea, o intérprete poderá não só não atender a estética sonora 

necessária como se equivocar na interpretação de sentidos e significados 

(FELÍCIO, 2013). A interpretação simultânea de língua de sinais exige 

um nível de controle emocional na produção do texto, que 

frequentemente é ao vivo e inédito, exige precisão, evitando que o texto 

se torne enfadonho, sem sentido ou até equivocado.  
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Desta maneira, ao considerar o texto produzido, o resultado de 

uma interpretação simultânea entre a LS e a LO, seria interessante 

considerar todo o processo interpretativo para compreender o produto 

final (ALVES, 2001). Analisar o processo ajudará a identificar as 

demandas e as lacunas na formação dos TILS, pretendendo que a 

interpretação simultânea de língua de sinais seja, não somente 

exequível, mas confortável. Desenvolver os componentes 

psicofiológicos permitirá ao TILS se colocar com confiança e atitude 

diante do desafio que é expor o corpo e a voz para a língua e a cultura 

do outro.  

 
Não é incomum, por exemplo, a situação de 

intérpretes que, embora afeitos à cultura surda e 

fluentes em Libras, apresentam no momento de 

exposição pública uma sensação de desconforto e 

nervosismo para verbalizar o texto processado em 

Língua de Sinais. Esse é um fato que deve ser 

considerado, porque o grau de exposição do 

intérprete em termos linguísticos e culturais 

durante seu ato performático pode afetar 

profundamente a subjetividade desse indivíduo, 

que, ao se sentir acuado diante das demandas das 

plateias surdas e ouvintes, às vezes, opta por 

desistir da função. Muitas situações geram 

constrangimentos e traumas pela sensação de 

impossibilidade de representar a fala do outro. 

(MASUTTI e SANTOS, 2008, p. 161). 

 

Evidencia-se uma angústia gerada pela responsabilidade em 

representar a fala do outro, mas também ansiedade em expor a própria 

voz em nome da tradução/interpretação (MASUTTI, 2007). O TILS se 

coloca em um espaço, por vezes, acolhedor ao receber e transmitir a 

cultura do outro, mas, ao mesmo tempo, de tensão. São diversas as 

interlocuções e cada sujeito quer prezar por sua língua, por seu 

entendimento e pelos ideais mais recônditos de sua subjetividade. 

Traduzir e interpretar é transitar todo tempo no espaço do outro e no seu 

próprio espaço, incorporar uma entidade e controlar as sensações de 

desconforto que esse fenômeno pode causar.  

Desta forma, o domínio linguístico não contempla as 

competências necessárias para o TILS se colocar nesse lugar e ter 

sucesso laboral e consequentemente pessoal.  Aspectos de atitude como 

humildade, confiança, motivação, perseverança, podem ajudar o TILS a 
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construir uma base sólida na relação de confiança com os surdos e com 

sua própria voz.  

Um contexto como o artístico, embora demande conhecimento 

técnico, e as ferramentas pontuadas nas subcompetências tradutórias de 

Hurtado (2005), contemplam esse aparato que viabiliza o trabalho 

profissional do TILS, requer sensibilidade para preservar a beleza do 

momento cultural. Estar preparado tecnicamente pode ser metade do 

percurso, a outra metade seria a aproximação com o artista e sua 

subjetividade. Na medida do possível, estar junto ao autor da 

performance, buscando desenvolver uma relação de intimidade com os 

textos, favoreceria o ambiente de troca cultural. Em contrapartida é 

fundamental dizer que o TILS necessita dessa abertura do artista, pois 

pode se pensar que o único responsável pela interpretação é aquele que 

tem o domínio das duas línguas envolvidas. Esse fato pode até soar 

como um mito, quando se pensa que traduzir e interpretar não é uma 

competência comunicativa (HURTADO, 2005).  

Para traduzir e interpretar são necessárias competências 

tradutórias e, como detalhado nas subcompetências, o conhecimento 

cultural, o controle emocional, a curiosidade, a criatividade são 

componentes para a construção do texto. Felício (2013) relata 

experiência de interpretação simultânea no contexto artístico e destaca 

que o contato com o autor da performance, ou a falta dele, interfere na 

capacidade do TILS em desenvolver a interpretação para língua oral. A 

falta de experiência em fazer a voz de uma performance surda, a noção 

de que o texto alvo deveria enaltecer a arte e a cultura surda, a plateia 

não sinalizante “dependendo” da interpretação, a exposição da voz, 

todos esses fatores interferem no emocional do TILS e, 

consequentemente, no produto final. Embora se execute a tarefa, o TILS 

comprometido com o texto e com o contexto não sairá inatingido desse 

processo. 

 
A narrativa “Sinais no metrô” contou com 

interpretação simultânea. Apresenta-se como pano 

de fundo o contexto em que a TILS se encontrou 

para realizar esse trabalho. Não conhecia a 

narradora surda; não tinha contato com sua língua 

de sinais e peculiaridades regionais implicadas 

pelo fato de ser carioca; era a única TILS 

trabalhando no evento que teve duração de três 

horas e com as mais diferentes redes discursivas; 

estava nervosa pelo ineditismo da situação e sua 
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exposição constante. Os aspectos apresentados 

atingem diretamente o emocional e 

consequentemente o processamento cognitivo. 

Tais fatores não podem passar despercebidos 

pelos envolvidos, pois estão diretamente ligados à 

qualidade da interpretação. (FELÍCIO, 2013, p. 

70).  

 

Os componentes psicofisiológicos necessários ao TILS para 

desenvolver a competência tradutória é dividido em componentes 

cognitivos, onde se destaca a emoção, e, em aspectos de atitude, a 

confiança em suas próprias capacidades (HURTADO, 2005, p. 29). 

Reconhecer o contexto, compreender a linguagem artística e arte que o 

surdo pretende produzir são pontos que começam a elucidar para a 

interpretação simultânea, as diferenças que se apresentam para a 

direcionalidade LS – LO com a especificidade de a língua de sinais ser 

artística, performática. Autores como Padden (2002), Napier, et.al. 

(2006), Masutti (2007), Rodrigues (2012) discutem a modalidade e seus 

enredamentos, despertando para a forma, isto é, como tem sido feita as 

interpretações dessas mãos e desses corpos na representação de sua 

cultura, sua identidade, seus ideias, através de sua arte literária. O que 

querem contar os surdos? Como querem ser contados na língua oral? 

Querem ser contados na língua oral? Muitas são as reflexões que 

interpelam os TILS, mas como na experiência apresentada por Felício 

(2013), estando o surdo e o espectador não sinalizante, não raro o TILS 

estará também. Sendo assim, entende-se como fazer melhor e, na 

medida do possível, que todos sejam agraciados pela beleza do 

momento artístico. 

 

3.2.2 Reflexões sobre a competência estratégica 

 
A subcompetência estratégica é constituída de 

conhecimentos operacionais para garantir a 

eficácia do processo tradutório. Tem um caráter 

central, pois controla o processo tradutório e serve 

para: planejar o processo e elaborar o projeto 

tradutório (escolha do método mais adequado); 

avaliar o processo e os resultados parciais obtidos 

em função do objeto final perseguido; ativar as 

diferentes subcompetências e compensar 

deficiências entre elas; identificar problemas de 
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tradução e aplicar os procedimentos para sua 

resolução. (HURTADO, 2005, p. 29). 

 

Hurtado (1996) apresenta alguns estudos que inspiraram o 

modelo PACTE (1998). Segundo a autora, Canale (1983) apresenta a 

competência estratégica como sendo uma habilidade para resolver 

falhas, condições que limitam a tradução, deficiência dos falantes. 

Bachman (1990), citado por Hurtado (1996), aponta a competência 

estratégica como uma das três competências necessárias à tradução, e, 

por fim, Hurtado (1996) afirma que a competência estratégica se 

constitui por procedimentos conscientes e individuais utilizados pelo 

tradutor para resolver problemas que surgem do desenvolvimento da 

tradução. Hurtado (1999) parte de pressupostos para a elaboração de um 

modelo para a competência tradutória. O quarto pressuposto afirma que 

as estratégias são de grande importância, que corresponde a controlar o 

processo tradutório, útil para planejar a tradução, avaliar o processo 

tradutório e o resultado da tradução, acionar e complementar outras 

subcompetências, identificar e solucionar problemas de tradução.  

Empiricamente, compreende-se a importância das estratégias de 

tradução e interpretação resolvendo problemas de tradução e 

interpretação, pois é comum por parte dos TILS dizerem que adotaram 

uma ou outra estratégia sem saberem como explicar a decisão tomada 

(Barbosa, 2014). Trata-se de um conhecimento que ainda está no âmbito 

operacional e não declarativo. Percebe-se, também, que ainda não é 

muito precisa a definição do que são e quais são as estratégias para a 

tradução e a interpretação, entretanto, através das análises de 

interpretações simultâneas para a língua de sinais, pode-se identificar 

alguns padrões “estratégicos” que se apresentam nesses textos 

corroborando com dados de algumas pesquisas já realizadas.  

Barbosa (2014) toma por base em sua pesquisa sobre omissão 

na interpretação simultânea de língua de sinais, as considerações sobre 

estratégias para interpretação simultânea de Leeson (2005), que, por sua 

vez, faz suas análises a partir da teoria dos esforços de Gile (1995).  Em 

sua pesquisa intitulada “Making the effort in simultaneous interpreting - 

Some considerations for signed language interpreters” (Leeson, 2005, p. 

51-68), considera algumas estratégias que aparecem frequentemente na 

interpretação simultânea de língua de sinais e as reconhece como 

necessárias ao trabalho de transferência da língua-fonte para língua-alvo 

em um texto com fluxo coerente. A autora afirma que os intérpretes 

recorrem a estratégias para viabilizar o sentido do texto, que tenha efeito 
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equivalente na língua-alvo, maximizando a tarefa de interpretar e que 

seja mais confortável cognitivamente para o intérprete. Ao resumir as 

estratégias que são usadas por intérpretes profissionais, Leeson 

reconhece que, muitas vezes, ocorrem como erros de interpretação, 

entretanto observou que são decisões tomadas pelo TILS que acabam 

favorecendo a preservação do sentido na língua-alvo. Para análise, 

seguem as principais estratégias elencadas por Leeson (2005, p. 59): 

Omissão: A redundância é uma das principais razões que leva o 

intérprete a decidir conscientemente pela omissão de algum item. A 

decisão passa por avaliar questões semânticas e pragmáticas para a 

língua-alvo. Omissões são bem sucedidas quando o intérprete tem pleno 

conhecimento do texto e do público-alvo. 

Adição: Se justifica especialmente no par linguístico oral e de 

sinais, considerando a diferença entre as modalidades, é um recurso 

consciente do intérprete para esclarecer, complementar alguma 

informação. É necessária para descrever, localizar tamanho e forma, o 

intérprete deve considerar o nível linguístico para tomar essa decisão. 

Substituição: Estratégia geralmente usada quando o intérprete 

está sob pressão do tempo, seja pela densidade do texto ou pelo ritmo do 

discurso do palestrante. Para manter a sincronia entre os textos fonte e 

alvo o intérprete opta por ser menos específico mantendo a mensagem 

central. Pode-se dizer que é uma mescla de omissão e substituição e o 

intérprete deverá estar consciente de que poderá precisar da informação 

que omitiu, munindo-se de outras habilidades para resolver o problema. 

Parafraseamento: Acontece quando o intérprete conhece o 

termo na língua-fonte, mas não conhece ou não existe o conceito na 

língua-alvo. Ele opta por parafrasear o conceito, ou seja, ele explica o 

conceito na língua-alvo. 

A autora afirma que é praticamente impossível pontuar todas as 

estratégias que são efetivamente usadas por intérpretes para resolver 

problemas de tradução, as que foram elencadas são as mais 

experenciadas pelos profissionais. Entretanto, Leeson (2005) afirma que 

as estratégias devem ser empregadas com parcimônia e quando o TILS 

tem a habilidade para gerenciar as necessidades interpretativas. É uma 

linha tênue que separa a estratégia do erro. Parafrasear, por exemplo, 

aumenta significativamente o esforço do intérprete, que levará mais 

tempo em encontrar um léxico do que em construir frases para explicar 

um conceito. Todavia, a competência estratégica é um recurso cognitivo 

a ser desenvolvido por TILS profissionais tornando a tomada de 

decisões no processo interpretativo mais consciente.  
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[...] podemos destacar a importância da 

consciência estratégica do profissional, pois, 

mesmo que ele tenha poucos segundos para 

decidir qual estratégia utilizar, ela tem que ser a 

estratégia ideal para o momento e o contexto, 

ainda que ele tenha em mente as possíveis 

consequências que virão com base na sua escolha 

e as estratégias que ele aplicará para resolvê-las 

também, caso necessário. (Barbosa, 2013, p. 45). 

 

Rodrigues (2012), em sua pesquisa sobre os efeitos de 

modalidade no processo de interpretação simultânea de língua de sinais, 

apresenta estudos sobre as velocidades em que os textos em língua oral 

e na língua de sinais são produzidos para efeito de comparação em 

números de palavras e sinais e o tempo de execução dos textos.  Tais 

dados numéricos apresentam um desafio para a interpretação 

simultânea, onde o TILS precisará empregar estratégias que 

compatibilizem esses tempos no discurso da língua-fonte e da língua-

alvo. O desafio do intérprete é manter a sincronicidade entre os textos, 

mesmo reconhecendo as diferenças linguísticas entre as modalidades, é 

uma demanda que se interpõe para a interpretação simultânea de que as 

velocidades estejam esteticamente compatíveis. Rodrigues (2012) 

identificou as estratégias que os TILS usam para atender ao máximo a 

sincronicidade dos tempos entre as modalidades.  

Baseado nas pesquisas de Klima e Bellugi (1979), o autor 

supracitado, apresenta um comparativo na produção de palavras versus 

sinais. Afirma que a taxa de produção na língua de sinais é menor do 

que em palavras, no entanto, o equilíbrio entre as línguas sinalizadas e 

orais está nos dispositivos linguísticos específicos à língua de sinais que 

são capazes de compensar essa diferença. As diferenças se dão tanto no 

número de palavras e sinais, quanto na velocidade de produção. Em seu 

experimento constatou que os TILS adotam estratégias de 

prolongamento e repetição para manter o fluxo interpretativo, 

monitorando a interpretação ao ritmo do orador. A estratégia de 

prolongamento do sinal é usada quando ocorrem enunciados 

incompletos, quando o TILS precisa de mais informações para 

conseguir fazer a interpretação; por conseguinte, o TILS sinaliza mais 

lentamente ou congela o sinal esperando mais informações. A estratégia 

de repetição ocorre também quando o TILS, ao invés de omitir, opta por 
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ser redundante na sinalização, ou enquanto espera por mais informações 

ele ratifica a sinalização. 

Nos dicionários de Língua Portuguesa, estratégia corresponde à 

habilidade, astúcia, esperteza (contornou a dificuldade com estratégia). 

Cada contexto de tradução e interpretação apresentará demandas 

diferentes para solucionar seus problemas. É difícil pontuar como em 

uma receita, fórmulas de resolução, entretanto se reconhecer os 

momentos de intervenção por estratégias a fim de viabilizar a tarefa. 

Saber como e quais estratégias usar, dependerá não somente das línguas 

e suas modalidades envolvidas, mas das finalidades dos textos e de seus 

interlocutores. Na prática, os TILS não produzem seus textos alvos sem 

a habilidade estratégica, seja em qual nível for, em algum momento ou 

situação empreenderá resolver seu problema de alguma forma. As 

pesquisas buscam identificar e até categorizar os tipos de estratégias, 

não se sabe se é para explicar o fenômeno de traduzir e interpretar ou se 

para construir a cartilha das estratégias para a tradução e interpretação. 

Embora não se tenha certeza de como surgem, são identificáveis, 

ponderáveis e segundo Hurtado (2005), a competência estratégica afeta 

todas as outras competências, pois repara as deficiências, as limitações 

entre os textos, faz ajustes conforme os objetivos dos interlocutores e do 

contexto; desta forma, podendo ser sistematizada conscientemente. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
[...] O que nos chega ao sentido é apenas o que 

nosso sistema sensorial consegue captar e da 

forma como consegue fazê-lo, nada mais! O 

universo que pretendemos conhecer é muito mais 

rico do que o nosso precário aparato sensorial 

pode apreender. Essa barreira também impede que 

os dados nos indiquem claramente como as coisas 

são. (VOLPATO, 1998, p. 75). 

 

A presente tese trata de um estudo empírico-experimental, buscando 

coletar dados relevantes obtidos através de experiências que foram 

induzidas e outras não e também através das vivências da pesquisadora. 

O objetivo foi chegar às conclusões a partir de maturidade experimental, 

em uma crescente na coleta dos dados, e recolhendo os dados de fontes 

diretas, através das experiências e conhecimentos da pesquisadora sobre 

o tema. A alternativa metodológica encontrada, para atender a pesquisa 

empírico-experimental em interpretação simultânea, é a técnica de 

triangulação, que objetiva descrever e explicitar características 

processuais de interpretação sem desprezar suas características 

subjetivas, bem como a análise objetiva dos produtos finais (ALVES, 

2001, p. 72). Pretende-se com a escolha metodológica, alcançar 

resultados mais confiáveis e possíveis de serem generalizáveis. 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO – TRIANGULAÇÃO COMO 

OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

Já foi mais comum encontrar pesquisas nos Estudos da 

Tradução, onde as análises se limitavam ao produto final, ou seja, 

pesquisas de caráter avaliativo do texto final interpretado ou traduzido. 

Embora seja ainda recente, as pesquisas nesse campo têm apresentado 

elementos metodológicos que se complementam, objetivando investigar 

não somente o produto final, mas o processo tradutório e cognitivo do 

tradutor ao realizar as tarefas. O grupo PACTE foi um dos pioneiros a 

utilizar a técnica metodológica de triangulação.  

Para fins de estudo longitudinal, descreveram as etapas e as 

subcompetências necessárias para o desenvolvimento da competência 

tradutória. Com experimentos diversificados, utilizaram questionários, 

entrevistas, protocolos verbais (TAPs – Think-aloud protocol), vídeos, 

softwares. Para realização dos seus experimentos e fechamento dos 
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resultados, o grupo PACTE considerou vital a técnica de triangulação 

que possibilitou o equilíbrio da pesquisa (ALVES, 2001, p. 84).  

Na tentativa de melhor explicar alguns fenômenos, esta tese se 

apropria da triangulação metodológica. Os instrumentos para coleta e 

análise dos dados são os questionários, as entrevistas estruturada e 

semiestruturada, os protocolos verbais e o software ELAN (EUDICO 

Language Annotator). A análise temática norteia todos os experimentos, 

pois dá certa liberdade para mover o objeto, analisando e extraindo o 

que contribuirá para o tratamento dos dados. Para Alves (2001, p. 71), a 

triangulação permite que se olhe o mesmo objeto por ângulos diferentes: 

 
Investigar um mesmo objeto por meio de dados 

coletados e interpretados através de métodos 

diferentes aumenta as chances de sucesso do 

pesquisador em sua tentativa de observação, 

compreensão e explicação de um determinado 

fenômeno. (ALVES, 2001, P.71) 

 

Esta pesquisa empírico-experimental no campo dos Estudos da 

Tradução pretende explicar de forma consistente e bem fundamentada 

empiricamente sobre o ato de traduzir e interpretar simultaneamente. 

Desta forma, valeu-se do cruzamento de análises qualitativas e, em 

menor instância, de análise quantitativa, que é quando se contabiliza e se 

compara o número de ocorrências das falas nas interpretações dos dois 

TILS participantes de um dos experimentos. Não se pode dizer que é 

uma pesquisa qualitativa e quantitativa, pois as análises são norteadas 

qualitativamente. A análise quantitativa apenas confere a 

intersubjetividade no ato de interpretar ao que já é satisfatoriamente 

observado na abordagem qualitativa. Conforme Alves (2001, p. 72), a 

técnica de triangulação permite identificar convergências e divergências 

nas análises qualitativas e quantitativas, chegando a resultado mais 

confiáveis para as análises, contribuindo para elucidar os 

questionamentos com relação à interpretação simultânea proposta. 

Embora não se valha da análise quantitativa para orientar o 

tratamento dos dados, a comparação dos números de palavras e 

sentenças produzidas pelos participantes da pesquisa, reforçou-se a 

concepção de uma das hipóteses. E o mais importante, apresentou-se a 

diferença entre os produtos finais por meio qualitativo e quantitativo 

reafirmando a subjetividade implicada no processo de tradução e 

interpretação. A triangulação dos dados foi mostrando eficiente para a 

análise e cruzamento dos dados de diferentes sujeitos e instrumentos. 
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Permitiu-se ter mais de um objeto de investigação com o fim de 

construir um único produto que é a proposta para a interpretação 

simultânea de performance em língua de sinais no contexto artístico.  O 

produto proposto pretende contribuir metodologicamente com os 

Estudos de Tradução, implementando para os estudos em línguas de 

sinais, elementos novos para o processo formativo de TILS. 

Alves (2001, p. 73) apresenta um conjunto de técnicas para a 

coleta de dados que são amplamente utilizadas por pesquisadores de 

tradução e interpretação. Afirma que todas dispõem de vasta literatura e 

têm sido utilizadas no meio acadêmico em vários países com tradição 

consolidada quanto sua aplicações. Ao apresentar os pontos fortes de 

cada uma das técnicas, apresenta também os pontos fracos e, desta 

forma, argumenta sobre a necessidade de triangulação dessas técnicas 

para assegurar a confiabilidade dos resultados das pesquisas. Aderiu-se 

à triangulação de técnicas por julgar serem necessários mais de um 

artifício de coleta e análise dos dados. Para esta pesquisa, somente as 

entrevistas, a análise das interpretações (produto final), os questionários, 

ou somente o software ELAN, não seria suficiente para alcançar os 

resultados e arregimentar a proposta de interpretação simultânea da tese.  

A triangulação metodológica que foi utilizada consta de 

triangulação dos experimentos e triangulação dos participantes. Para 

olhar e extrair o objeto de investigação principal e final foi efetivamente 

a interpretação simultânea artística. Valeu-se dos interlocutores 

envolvidos no processo tradutório, a saber, o tripé autor da performance 

em língua de sinais, o TILS e o espectador não sinalizante da 

performance do artista surdo, visando encontrar o denominador comum 

para o objeto e produto final que é apresentado ao final da pesquisa. 

 

4.2 O CAMINHO METODOLÓGICO PERCORRIDO 

 

Com base na proposta de pesquisa empírico-experimental foi 

utilizado métodos de introspecção, entre outros, para possibilitar a 

análise dos processos tradutórios da interpretação simultânea. A 

triangulação metodológica, que permite a reunião desses métodos 

introspectivos, foi recentemente incorporada pelos Estudos da Tradução, 

embora já bem estabelecida e muito usada nas ciências humanas, tem, 

atualmente, apresentado resultados elucidativos para o campo da 

tradução (GONÇALVES, 2001, p. 13).  

Encontrou-se uma definição que explica a natureza dos métodos 

de introspecção em Gonçalves, onde cita Faerch e Kasper: 



101 

 

 

 

 

 

 
Um denominador comum para os métodos em 

questão (os métodos de introspecção) é que os 

dados por eles utilizados são assertivas dos 

próprios informantes sobre o modo pelo qual 

organizam e processam as informações, como 

uma alternativa ou suplemento, a fim de 

inferirem-se seus pensamentos a partir de eventos 

comportamentais. (FAERCH E KASPER, 1987, 

p. 9, apud GONÇALVES, 2001, p. 14). 

 

A natureza dos métodos utilizados nesta tese basicamente 

permitem os sujeitos, de forma dirigida ou não, verbalizarem ou 

sinalizarem sobre suas impressões da tarefa que precisam realizar. 

Através dessas verbalizações ou sinalizações, inferem-se alguns padrões 

de processos cognitivos através das respectivas verbalizações ou 

sinalizações, sejam elas por questionários, entrevistas semiestruturada e 

estruturada ou protocolos verbais.  

 

Questionário  

 
 O questionário é um instrumento de coleta de dados organizado 

por uma série de perguntas que deverá ser respondido por escrito com a 

presença ou não do pesquisador. O questionário utilizado foi elaborado 

pela pesquisadora com a finalidade de coletar dados objetivos sobre o 

tema investigado. Organizou perguntas mais gerais com objetivo de 

familiarizar os participantes sobre a temática, as últimas perguntas são 

efetivamente as mais pontuais sobre a investigação e analisadas com 

maior critério. Após a realização da tarefa proposta, os participantes 

responderam simultaneamente aos questionários o que, conforme 

Marconi e Lakatos (2003, p. 201), otimiza o tempo de coleta desses 

dados. Embora as perguntas tenham sido abertas, outras vantagens do 

questionário para o caso foram a categorização da temática e a extração 

pontual dos dados conforme os objetivos de cada pergunta. 

 

Entrevistas semiestruturada e estruturada 

 
 A entrevista semiestruturada foi realizada logo após o findar da 

tarefa de interpretação, pretendendo aproveitar informações recentes na 

memória do TILS sobre o trabalho que acabara de realizar. É 

semiestrutura para o pesquisador ter liberdade em desenvolver questões 
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inéditas que surgem durante o processo conforme a situação mais 

adequada para a coleta dos dados. Também para o entrevistado, que 

poderá complementar, sugerir, se reportar a outras informações que 

julgar importante e que queira se manifestar. Para Marconi e Lakatos 

(2003, p. 197), é uma forma de explorar mais amplamente uma questão, 

pois em geral as perguntas são abertas, passíveis de desdobramentos em 

uma conversação até informal. A entrevista semiestruturada também 

serviu para análise retrospectiva da tarefa de interpretação. Os 

participantes puderam relatar aspectos bem específicos do processo 

ainda bem presentes. 

 A entrevista estruturada é aquela em que o pesquisador segue 

um roteiro previamente definido e padronizado de perguntas 

estabelecidas. Segundo Marconi e Lakatos (2001, p. 197), o objetivo da 

padronização é obter dos entrevistados, respostas às mesmas perguntas e 

o mais importante são justamente as diferenças nas respostas e não nas 

perguntas. Modificar as perguntas prejudicaria a validade do 

experimento. Conforme as autoras supracitadas, “O pesquisador não é 

livre para adaptar suas perguntas a determinada situação, de alterar a 

ordem dos tópicos ou de fazer outras perguntas”. A aplicação da 

entrevista estruturada foi realizada tempos depois de realizada a tarefa. 

Foi organizada a partir da análise do produto final da 

interpretação simultânea e de informações que complementaram e 

reforçaram a entrevista semiestruturada retrospectiva. Foi importante 

aliada para a entrevista semiestruturada, pois além de complementar, 

permitiu ao pesquisador e aos entrevistados reflexões mais teóricas 

sobre a temática da pesquisa. Foi possível aliar a prática apresentada na 

entrevista retrospectiva, a aplicação de conhecimentos teóricos na 

elaboração das perguntas e nas respostas dos participantes tornando o 

experimento ainda mais relevante. 

 

Protocolos verbais 

 
 Conforme Alves (2001, p. 73), os protocolos verbais são uma 

das técnicas empírico-experimentais de introspecção. Consiste em o 

sujeito participante da pesquisa, verbalizar ou sinalizar todas as suas 

impressões e sentimentos logo depois de finalizada a tarefa. Ele pode 

contar o que se recordar sobre o processo tradutório, relatando sobre 

tomadas de decisões, escolhas lexicais e estratégicas. Para a pesquisa, 

aliou-se a coleta de protocolos verbais à entrevista retrospectiva. 

Entretanto, utilizou-se como protocolos verbais para a análise, as 
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reações e manifestações dos participantes que foram capturadas por 

meio de vídeo, especialmente por se tratar do par linguístico envolvido 

língua de sinais e língua oral.  

Segundo Gonçalves (2001, p. 16), existem ainda tipologias para 

os protocolos verbais. Para o caso em questão foi identificado duas 

tipologias que, segundo Alves (2001), podem ser misturadas, 

respaldadas pela triangulação metodológica. São os métodos de 

tipologia retrospectiva, “a verbalização/descrição da ação ocorre após o 

término de toda tarefa” e relação temporal com a ação, “a introspecção 

pode ser simultânea (fala-se, descreve-se a ação ao mesmo tempo em 

que está é executada)”, (GOLÇALVES, 2001, p. 16). 

Apesar de Alves (2001, p. 76) afirmar que é muito difícil de os 

sujeitos conseguirem verbalizar enquanto interpretam simultaneamente, 

tratando de uma grande objeção metodológica para os protocolos 

verbais, em línguas de modalidades diferentes, de certa forma, foi 

possível registrar.  

 
Argumenta-se (c.f. LÖRSCHER, 1991) que é 

cognitivamente impossível para os participantes 

verbalizarem simultaneamente enquanto 

traduzem. Por menor que seja a diferença de 

tempo, o que se obtém, na verdade, são relatos 

retrospectivos. O acesso à “caixa preta” cognitiva 

dos tradutores permanece inacessível. (ALVES, 

2001, p. 76), 

  

 Para a tradução entre as línguas orais, os instrumentos que os 

pesquisadores normalmente utilizam para capturar os protocolos verbais 

são gravadores ou micro gravadores de voz para registrar as 

verbalizações dos informantes enquanto traduzem (ALVES, 2001, p. 

74). Para a língua de sinais é fundamental o registro em vídeo, mesmo 

quando a interpretação é para a voz, a análise exige acompanhar os dois 

textos, o sinalizado e o verbalizado pelo TILS. Em se tratando de duas 

línguas de modalidades distintas, uma viso-espacial e outra oral-

auditiva, é possível ao TILS sinalizar enquanto oraliza, ou oralizar 

enquanto sinaliza, são canais comunicativos diferentes que podem 

sobrepor-se (QUADROS, et.al. 2014). Desta forma, o vídeo captura as 

reações corporais e até orais dos TILS, enquanto realizam a tarefa de 

interpretação simultânea sinal para oral. O que é considerado nas 

pesquisas de Alves (2001) pode não ser efetivamente aplicado no caso 

de que se trata. Ele considera cognitivamente impossível os tradutores 
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verbalizarem enquanto traduzem. Isto é visto neste caso, onde os TILS 

reagiram simultaneamente à interpretação quanto à tarefa que estão 

realizando. Isso é possível porque a captura dos protocolos verbais pode 

ser feita por vídeos e considerar as expressões faciais, corporais, as 

pausas, os prolongamento, para além das oralizações que também 

ocorrem, ainda que sussurradas. 

 No caso das traduções entre as línguas orais, Alves (2001, p. 

80) considera sobre o uso de câmeras de vídeo: 

 
O argumento mais forte a favor da utilização de 

imagens diz respeito à focalização cognitiva em 

curso durante a tarefa de tradução. Identifica-se, 

através delas, as fases de concentração e distração 

dos informantes, os períodos de consulta a 

dicionários e outras fontes, o interesse e a 

motivação com relação ao desenvolvimento da 

tarefa, e o nível de atividade motora dos sujeitos. 

 

 O autor supracitado também considera que o uso exclusivo de 

câmeras de vídeo não é recomendado metodologicamente, assim como o 

uso dos protocolos verbais como único instrumento para análise de 

dados, pois fragiliza a pesquisa. Sugere que a coleta e análise dos 

protocolos verbais sejam aliadas a outros instrumentos, como as 

entrevistas, os questionários, as transcrições dos dados, entre outras 

técnicas metodológicas.  

Para a análise feita, a coleta de protocolos verbais simultâneos 

capturados pela câmera de vídeo enriqueceu a pesquisa. Pôde-se olhar o 

processo de interpretação por um novo ângulo que complementou a 

entrevista retrospectiva semiestruturada, então, foi possível para a 

interpretação de LS para a LO a captura simultânea das reações dos 

TILS enquanto envolvidos cognitivamente com a tarefa. 

 A retrospecção é considerada por Alves (2001) como alternativa 

complementar à técnica de protocolos verbais: 

 
A retrospecção permite obter dados qualitativos, 

de natureza subjetiva, através dos quais os 

informantes colocam em evidência as partes dos 

experimentos que mais chamaram a atenção. São 

dados de natureza reflexiva que dão pouco ou 

nenhum destaque a procedimentos automatizados. 

(ALVES, 2001, p. 77). 
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A entrevista retrospectiva semiestruturada permitiu uma coleta 

de dados, onde os TILS puderam relatar suas observações sobre a tarefa 

realizada com impressões muito subjetivas, apesar de algumas perguntas 

nortearem a conversa, sendo perguntas abertas. Foi possível 

manifestarem, de imediato, de forma espontânea, pouco sistematizada. 

Por isso foi necessário a realização, a posteriori, da entrevista 

estruturada, dirigida. Desta maneira, tornou-se possível refletir e 

sistematizar informações que seriam importantes de serem analisadas 

para a construção da pesquisa. Os dados são agrupados separadamente, 

dados capturados pela câmera (reações diversas manifestadas 

corporalmente) e os dados transcritos da entrevista retrospectiva. 

Segundo Alves (2001, p. 78), esses são parâmetros previamente 

estabelecidos para os dados introspectivos (protocolos verbais) e 

retrospectivos (entrevista). 

Para Gonçalves (2001, p. 14), os protocolos verbais são muito 

relevantes para a análise do processo de tradução e interpretação, 

diferente de outras abordagens que presam por analisar somente o 

produto final (os textos, as traduções e as interpretações). Segundo o 

autor, por essa via é possível obter maior confiabilidade e aproximação 

do processo cognitivo do TILS durante a tradução ou a interpretação. 

Enquanto a análise do produto é feita pelo pesquisador, a análise feita a 

partir de protocolos verbais introspectivos é metacognitiva, realizada 

pelo próprio TILS. O sujeito da pesquisa passa a fornecer dados que 

“jamais seriam obtidos através da mera análise de produtos” 

(GONÇALVES, 2001, p. 16). A validade da triangulação da pesquisa 

nos permite uma aproximação com esses processos cognitivos que 

ocorrem na tradução e interpretação. Pois, muito já se tem investigado 

sobre os produtos linguísticos e pouco ainda se sabe sobre o processo 

propriamente dito. 

 
Contudo não se pretende afirmar que os 

protocolos verbais sejam um recurso 

metodológico que possibilite o acesso direto aos 

microprocessos linguísticos ou inferenciais, ou 

mesmo à competência linguística ou 

interlinguística. Por outro lado, observa-se que 

eles fornecem maior quantidade de dados relativos 

àqueles processos do que obtida através da mera 

análise de produtos linguísticos, permitindo, pois, 

uma percepção qualitativamente mais aproximada 

dos processos. (GONÇALVES, 2001, p. 23). 



106 

 

 

 

 

 

Alves (2001, p. 84) afirma que as metodologias aplicadas nas 

pesquisas empírico-experimentais não podem ser aplicadas 

isoladamente, pois não conseguem, desta forma, oferecer resultados 

conclusivos. A presente pesquisa optou pela triangulação metodológica 

por reconhecer que apenas as entrevistas, ou os protocolos verbais, ou a 

análise do produto final, não seriam suficientes para explicar o processo 

de interpretação simultânea no contexto artístico, quando a 

direcionalidade é de LS para a LO, tampouco para propor um tipo de 

interpretação que atendesse as demandas dos interlocutores envolvidos.  

Portanto, a opção de diferentes instrumentos de investigação feita para 

esta tese, possibilitou ângulos e recortes que se complementaram.  

 
[...] a triangulação contribui de forma efetiva para 

aumentar a possibilidade de variáveis de análise e 

garantir resultados mais confiáveis e passíveis de 

generalizações nas pesquisas sobre o processo de 

tradução e aquisição da (s) competência (s) em 

tradução. Como resultado teórico, destaca-se uma 

compreensão refinada das diferentes etapas de 

processamento cognitivo relacionadas ao ato de 

traduzir e das diferentes estratégias que, juntas, 

configuram o que se convencionou chamar de 

competência (s) em tradução. (ALVES, 2001, p. 

87). 

 

Da natureza das pesquisas com triangulação metodológica para 

os Estudos da Tradução, nasceram modelos teóricos que, atualmente, 

são aplicados didaticamente na formação de tradutores e intérpretes. O 

grupo PACTE propõe trabalhos como o desenvolvimento da 

competência tradutória identificando empiricamente as subcompetências 

correntes para o exercício da tarefa de traduzir e interpretar. 

Reconhecida a necessidade crescente pela formação de TILS, pesquisas 

de natureza empírico-experimentais se fazem cada vez mais necessárias 

e concordando com Alves (2001, p. 88) onde pondera, “Neste sentido, a 

técnica de triangulação presta, seguramente, uma contribuição 

significativa no que diz respeito ao aperfeiçoamento didático 

metodológico da formação de profissionais em tradução”. 
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ELAN (EUDICO Language Annotator)
22

 

 

 O uso de softwares nas pesquisas empírico-experimentais são os 

instrumentos mais recentes (Alves, 2001, p. 82). Consiste em permitir o 

monitoramento, o registro, a manipulação controlada dos dados que o 

pesquisador necessita conforme os potenciais do software utilizado. O 

software escolhido para esta pesquisa é o ELAN, pois se trata de um 

programa de anotação e transcrição que permite ao pesquisador 

trabalhar com dados de áudio e vídeos simultaneamente. Conforme 

McCleary, Viotti & Leite, (2010, p. 265), o ELAN possibilita a 

sincronização de imagens do vídeo com a transcrição, “viabilizando 

uma observação mais acurada dos sinais”. Escolheu-se o ELAN por ser 

aplicável à análise de dados para investigações em língua de sinais. Suas 

ferramentas possibilitam sincronizar vídeos e transcrições, áudios. 

 Conforme os autores supracitados, atualmente, existe um 

crescente interesse de pesquisas científicas pelos aspectos não verbais da 

comunicação. A criação do ELAN permitiu que os estudos linguísticos 

das línguas de sinais pudessem contar com mais uma ferramenta de 

investigação e serem explorados em suas características espaço-visuais. 

Dentre algumas possibilidades de softwares que são utilizados para 

investigações nos Estudos da Tradução, em estudos linguísticos e de 

aspectos da comunicação, o ELAN tem se mostrado eficiente na coleta e 

análise dos dados, nas pesquisas em línguas de sinais. McCleary, et. al. 

2010, p. 276) realizaram avaliação de vários softwares para aplicação 

em pesquisas de línguas de sinais e apresentaram as vantagens da 

escolha do ELAN para suas pesquisas: 

 
Entre as características do software que 

motivaram a sua adoção está o fato de o 

programa: i) ser especificamente desenvolvido 

para descrição e análise linguísticas multimodais; 

ii) estar sendo amplamente utilizado por 

pesquisadores de várias línguas, em particular de 

línguas de sinais; iii) estar sendo constantemente 

atualizado por meio de novas versões que 

corrigem problemas e introduzem novos recursos; 

iv) ser disponibilizado gratuitamente; v) ser 

compatível com PC; vi) possibilitar o uso de 

                                                        
22

 Um software desenvolvido pelo Max Planck Institute for Psycholinguistics,a 

na Holanda. 
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arquivos de vídeo e áudio, o que é importante para 

transcrição e análise de interação bimodal surdo-

ouvinte, bem como para os estudos da 

gestualidade. 

 

Para a presente pesquisa, importou-se um vídeo em língua de 

sinais para cada tela do ELAN e criou-se as devidas trilhas de análise e 

transcrição de dados. As ferramentas de velocidade, pausas, a 

possibilidade de ir e voltar no vídeo com facilidade permitiram 

anotações em cada uma das trilhas de modo a sincronizá-las ou não, 

dependendo do objetivo da coleta e da análise. Também foi possível 

criar tabelas de comparação das trilhas, com detalhes como o tempo, 

número de ocorrências, com a escolha de tornar as trilhas dependentes 

ou não umas das outras. A quantidade de trilhas pode ir sendo criada 

conforme as necessidades do pesquisador, possibilitando a análise de 

diversos aspectos das línguas envolvidas. Segue figura para representar 

a tela do ELAN que foi trabalhada: 
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Figura 5: Tela do ELAN de um dos vídeos analisados na pesquisa. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 
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 A tela acima representa a Tela inicial que foi trabalhada. Nela 

consta o vídeo em língua de sinais que foi importado com as trilhas já 

devidamente criadas e transcritas. O ELAN, como uma das ferramentas 

de coleta e análise dos dados, permitiu mais um objeto metodológico 

que se aliou às entrevistas e protocolos verbais para a triangulação 

metodológica. O sistema de anotação organizou os textos interpretados e 

possibilitou as análises quanto à produção do texto performático em 

língua de sinais e a interpretação simultânea para a língua oral. Com 

base nas tabelas geradas pelo ELAN foi possível também quantificar as 

sentenças, palavras, sinais linguísticos performáticos e sinais 

linguísticos lexicais. Os dados extraídos a partir do ELAN e das 

entrevistas estruturada e semiestruturada, permitiram, na análise 

temática, a criação das categorias que fundamentam os resultados desta 

tese. 

 O caminho metodológico percorrido iniciou-se com 

questionários aplicados no primeiro grupo de sujeitos após a tarefa; em 

seguida, entrevista estruturada com um segundo grupo de sujeitos, após 

uma entrevista semiestruturada retrospectiva e entrevista estruturada 

aplicadas no terceiro grupo de sujeitos, transcrição e análises no ELAN, 

análise dos protocolos verbais e das tabelas de anotação.  

 

4.2.1 Pesquisa Preliminar 

 

Iniciou-se o trabalho de investigação com uma pesquisa 

preliminar, o experimento visou averiguar a relevância do problema a 

partir de demandas apresentadas por uma suposta plateia de 

espectadores de performance em língua de sinais. Conhecendo, a partir 

de trabalhos anteriores (FELÍCIO 2013, LUCHI 2013, RIGO, 2013) a 

demanda do TILS por uma interpretação simultânea específica para o 

contexto artístico, incitou-se saber como o espectador se relacionaria 

com a interpretação simultânea e a performance do artista surdo. Sutton-

Spence e Quadros (2014) inspiram teórica e metodologicamente este 

estudo preliminar, as autoras pesquisaram sobre o que a audiência 

precisa saber para compreender poemas em língua de sinais. 

 Analogamente, pretendeu-se investigar quais elementos um 

público não fluente em língua de sinais considera prescindíveis para a 

interpretação simultânea de uma performance em língua de sinais. Os 

contos em língua de sinais são performances visuais que constituem 

uma rede complexa de informações linguísticas manuais e não manuais, 

gestos e expressões corporais. Analisou-se neste trabalho as percepções 
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de alunos de tradução sobre dois tipos de interpretação simultânea de 

um conto tecido em Libras, intitulado “Sinais no metrô”. Considerou-se 

o TILS um mediador cultural (MASUTTI, 2007) e tem em sua tarefa 

múltiplos desafios, dentre eles, o de construir no texto oral os aspectos 

visuais inerentes à língua de sinais (FELÍCIO, 2014). A pesquisa 

pretende oferecer uma amostra de como um público não fluente em 

língua de sinais, mas em processo formativo de tradução/interpretação, 

pode se relacionar com a performance artística e a interpretação 

simultânea.  

 

Participantes  

 

Os participantes deste estudo foram onze alunos do curso 

técnico de tradução e interpretação do Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC) – Campus Palhoça Bilíngue, módulo 2 (segunda fase) 

com conhecimento básico de Libras. Todos são ouvintes e fluentes em 

Português, poucos atuam como TILS em escolas. Dois participantes são 

pais de filhos surdos e não atuam profissionalmente como TILS. Os 

participantes serão identificados pela sigla AT (aluno tradução) e 

número de 01 a 11. A escolha desta amostra se justifica por considerar o 

nível de conhecimento em língua de sinais importante para o resultado. 

São alunos que estão em processo formativo, não são fluentes, mas 

familiarizados com a língua. São capazes de reconhecer problemas e 

refletir sobre possíveis soluções para a tradução e interpretação. 

Conforme o termo de consentimento, os alunos têm suas identidades 

preservadas e somente as respostas aos questionários escritos são 

expostas na pesquisa. 

 

Material utilizado 

 

O vídeo selecionado tem duração de 18 minutos do conto 

“Sinais no Metrô” com performance em Libras de uma artista surda. 

Esse vídeo foi escolhido pela pesquisadora por ter sido o início das 

investigações sobre interpretação simultânea no contexto artístico. Ao 

realizar interpretação simultânea ao vivo da performance surda, a 

pesquisadora se deparou com os desafios para a interpretação desse 

porte, em contexto artístico. Felício (2013) apresenta em sua pesquisa, o 

que considerou erros de interpretação, analisando as omissões, trocas de 

personagens, dúvidas ao que e como interpretar, sobreposições entre as 
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línguas fonte (sinais) e alvo (oral). Essa experiência que começou a ser 

investigada no mestrado motivou os desdobramentos para esta tese. 

 

O conto 

 

O conto “Sinais no metrô” tem como enredo um romance entre 

uma moça surda chamada Márcia e um rapaz ouvinte chamado Mário. 

Eles se conhecem no metrô, porém por alguns meses ficam se 

comunicando virtualmente, o que não permite a Mário saber que ela é 

surda. Quando ele decide se aproximar para conversar pessoalmente no 

metrô, ele, então, descobre a surdez e se desespera por não saber se 

comunicar com ela. Por sua vez, Márcia fica decepcionada com a reação 

dele e passa a ignorá-lo. Mário, desanimado, é incentivado por sua 

professora de faculdade a aprender Libras. Ele se anima e procura o 

INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). Quando se sente 

seguro para iniciar uma conversa, procura Márcia no metrô e a 

surpreende ao cumprimentá-la em Libras. Assim, é rompida a barreira 

de comunicação imposta pela língua e os dois iniciam um romance que 

culmina em uma cerimônia de casamento realizada no metrô, onde se 

conheceram, tendo os passageiros como participantes da celebração. 

 

Método e critério de análise 

 

O vídeo foi apresentado aos alunos em dois encontros. No 

primeiro encontro, eles assistiram a história em Libras com 

interpretação simultânea que preservou os signos linguais performáticos 

no texto fonte, chamado de versão um, com pouca informação 

linguística. Não foram interpretados classificadores, descrições 

imagéticas, marcações não manuais, expressões faciais, movimentos de 

corpo, gestos. O objetivo era perceber se os alunos conseguiriam 

compreender os signos linguais performáticos na performance sem a 

ajuda da interpretação. No segundo encontro, foi apresentada a versão 

dois de interpretação simultânea da mesma história. Foi chamado de 

interpretação simultânea na íntegra, onde o TILS faz uma interpretação 

performática com descrição dos classificadores, descrição imagéticas, 

interpreta os elementos extralinguísticos. O objetivo era perceber em 

que instância uma interpretação simultânea desse tipo seria mais 

satisfatória para compreensão do texto e para o contato do espectador 

com a performance sinalizada. 
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Os alunos assistiram e ouviram a versão um e responderam por 

escrito as seguintes questões: 

 

1) Quem são os personagens da história? 

2) Onde a história acontece? 

3) O que você compreendeu da história? Organize um resumo. 

4) O que ficou faltando para melhor compreensão?  

5) O que você conseguiu apreender pela Libras e não pela interpretação? 

No segundo encontro, assistiram a versão dois e responderam as 

seguintes questões: 

6) O que mais você compreendeu da história? 

7) Quais aspectos da Libras você percebeu com a interpretação 

simultânea? 

8) Ficou melhor receber mais informações pela interpretação simultânea 

em Português? Explique por quê? 

9) O que você conseguiu apreender pela Libras e não pela interpretação? 

10) Qual interpretação preferiu? Por quê? 

11) Em sua opinião, o que o intérprete deve interpretar? 

 

 A opção por questionário de perguntas escritas e estruturadas se 

justifica por ser de simples aplicação, aplicação direta, por alcançar 

amplo número de participantes ao mesmo tempo, e por ser estruturado 

de tal forma que garanta ao pesquisador um determinado controle sobre 

as respostas procuradas (ALVES, 2001, p. 79). A aplicação foi logo em 

seguida à exposição do vídeo e interpretação, considerando benéfico 

para a coleta de dados as informações recentes na memória dos 

participantes.  

O procedimento com os alunos foi realizado em dois encontros, 

pois o vídeo é longo e a intenção era que o processo não fosse cansativo. 

Logo após, assistiram à primeira apresentação, começaram a responder 

o questionário com tempo hábil para as devidas reflexões. No segundo 

encontro, eles já estavam familiarizados com a história, mesmo assim a 

segunda versão de interpretação continha mais informações. Para a 

primeira versão, a intenção era justamente perceber o quanto de 

informação linguística (sinal/palavra) poderia ser dispensado e o quanto 

da história os participantes conseguiriam compreender apesar da 

interpretação seletiva. 

O uso de questionário nas pesquisas na área da tradução é 

considerado complementar para que, posteriormente, os dados obtidos 

sejam validados por técnicas de observação (ALVES, 2001, p. 78). 
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Nesta tese, o questionário passou por análise temática, de modo que foi 

possível categorizar por temas os elementos extraídos das respostas dos 

participantes, conforme o interesse da pesquisa. As respostas aos 

questionários foram analisadas e os resultados são um dos três pilares 

deste estudo, de forma que não são isolados, mas aplicados ao todo da 

pesquisa. Posteriormente, em outras pesquisas, os dados dos 

questionários que foram aplicados neste estudo preliminar, podem ser 

comprovados ou não por técnicas de observação. 

Os questionários aplicados correspondem às entrevistas 

retrospectivas (apesar de serem métodos distintos), pois as perguntas 

foram aplicadas logo em seguida à apresentação do vídeo e à 

interpretação simultânea, uma vez que as ideias estavam recentes na 

memória do sujeito. Frente à ferramenta metodológica aplicada, o 

critério de análise tem como base fundamental o que os sujeitos 

disseram sobre os dois tipos de interpretação simultânea. Ampliando a 

questão da análise temática, extraímos das respostas dos sujeitos os 

dados que informavam sobre a relação desses sujeitos com a 

performance e as interpretações. A análise temática, conforme Brown e 

Clarke (2006), dá certa liberdade em mover o objeto, analisando e 

extraindo o que contribuirá para o tratamento dos dados.  

Segundo os autores, existem passos para a realização da análise 

temática. Ao aplicar a análise temática, pretende-se compreender a 

realidade cotidiana do fenômeno (BROWN & CLARKE, 2006, p. 7), no 

caso, a leitura que os sujeitos fazem da performance a partir das 

interpretações simultâneas realizadas. Desta forma, as primeiras 

perguntas do questionário são para os sujeitos se familiarizarem com o 

tema e a partir da quarta questão, começam a responder efetivamente 

sobre o que a pesquisa se propõe a identificar. Os temas centrais para a 

análise são: 

 

 A versão de interpretação simultânea preferida pelos sujeitos; 

 As dificuldades presentes nas duas versões; 

 O quanto foi possível “ler” no corpo do artista; 

 Os aspectos positivos das duas versões.  

 

4.2.2 Entrevista com os  artistas surdos 

 

Conforme Alves (2001, p. 79), a entrevista dirigida segue o 

mesmo parâmetro de elaboração dos questionários estruturados. A 

diferença está na aplicação, os questionários são respondidos escritos 
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pelos participantes e na entrevista o pesquisador faz as anotações de 

acordo com o desenvolvimento do participante, ou transcreve logo após 

o que foi registrado por vídeo ou gravador de voz. As entrevistas foram 

realizadas pessoalmente pela pesquisadora e foram registras em vídeos, 

pois se trata de língua de sinais; assim, a captura de imagens é 

imprescindível. O registro permitiu a análise incansável da conversa, da 

língua de sinais. Foi possível ver e rever de forma a promover a 

organização dos dados conforme as necessidades da pesquisa. As 

entrevistas foram traduzidas para a Língua Portuguesa pela própria 

pesquisadora. 

O objetivo das entrevistas foi mapear a forma como os artistas 

surdos se relacionam com a interpretação simultânea de suas 

performances e sua responsabilidade cultural manifestada em forma de 

literatura. As perguntas apresentadas suscitaram uma reflexão por parte 

do artista quanto à sua implicação no processo de interpretação e de 

produção de literatura surda. Foram trazidas questões centrais para 

discussão: De quem é a responsabilidade pela interpretação simultânea 

das performances? O que o artista surdo espera da interpretação 

simultânea de seus contos e poesias?  

 

Participantes 

 

Os sujeitos do presente experimento são dois artistas surdos, 

consagrados na comunidade surda por evidentes talentos cênicos. 

Participam efetivamente no meio artístico produzindo peças teatrais, 

festivais de literatura surda, filmes, oficinas de teatro, entre outras 

formas de arte em língua de sinais. Bruno Ramos é ator, conhecido pelo 

filme “O Caso Libras”, mestre em Estudos da Tradução e professor de 

Libras na Faculdade CAL de Artes Cênicas no Rio de Janeiro, onde 

também contribuiu com a sua formação artística nos processos corporais 

e emocionais, com o objetivo de transmitir ao espectador o conjunto de 

ideias e ações dramáticas propostas. Sandro Pereira é artista surdo, mora 

em São Paulo, realiza apresentações teatrais em algumas regiões do 

Brasil, ministra oficinas com intuito de difundir a cultura surda. É 

professor de Libras em escola pública e propaga seu talento artístico 

teatral junto aos seus alunos e comunidade escolar como estratégia 

didático-pedagógica. Os dois artistas foram escolhidos pelo perfil de 

suas performances, Sandro evidencia características teatrais, dramas e 

comédias. Bruno apresenta características cinematográficas em suas 

performances, evidencia efeitos de câmera, com planos diferentes que 
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realiza com o próprio corpo ao incorporar os personagens. Conforme o 

termo de consentimento, os artistas permitiram a exposição de suas 

entrevistas e imagens, até mesmo para reconhecimento e divulgação de 

seus trabalhos. Dessa forma, seus primeiros nomes (Bruno e Sandro) 

fazem referências aos trechos de suas respectivas entrevistas na 

exposição dos dados. 

 

Material Utilizado 

 

 A pesquisadora utilizou o próprio computador para mostrar aos 

artistas suas performances que são objetos de investigação da pesquisa. 

Puderam rever e explicar alguns elementos utilizados, bem como 

descrever as narrativas. Recontaram as histórias e suas escolhas 

performáticas. A entrevista foi filmada, utilizando câmera e tripé.  

 

Método e critério de análise 
 

Foram feitas entrevistas estruturadas com os dois artistas e os 

encontros foram individuais pela impossibilidade geográfica de reuni-

los. A pesquisadora foi ao encontro dos artistas em suas respectivas 

cidades e pôde ter um encontro de dois dias com cada um deles. No 

primeiro dia, foram feitas as entrevistas e, no segundo dia, a 

pesquisadora foi conhecer a escola onde Sandro Pereira leciona e pôde 

observar a forma como aplica seus talentos cênicos com seus alunos 

surdos, tornando a aula didática e agradável para as crianças que 

aprendem Libras e conteúdos curriculares de forma lúdica. Com Bruno 

Ramos, no segundo dia, pôde visitar o INES (Instituto Nacional de 

Educação de Surdos), onde foi aluno e iniciou seu gosto pelo teatro e 

também foi professor, iniciando com crianças surdas em grupos de 

teatro infantil. Com Bruno Ramos foi realizada uma tradução em 

conjunto do conto “O papagaio rei”, que foi transcrita em uma trilha no 

ELAN. O autor da performance pôde contribuir oferecendo dicas para 

uma interpretação simultânea de seu conto que fosse interessante para 

sua aproximação com o espectador. 

Desta maneira, foi possível aliar as impressões que foram 

colhidas nas entrevistas estruturadas, ampliando-as de forma melhor 

contextualizada e real, a partir da aproximação das histórias de formação 

profissional e humana desses artistas. As perguntas foram estruturadas 

anteriormente, visando atingir os objetivos da pesquisa, no entanto 

foram inevitáveis alguns desdobramentos. No caso de Sandro Pereira, 
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sobre suas questões familiares e relações com os ouvintes, e com o 

Bruno Ramos suas questões de formação e oportunidades profissionais. 

Os artistas foram expostos às seguintes perguntas: 

 

1) O que é mais importante para você em uma performance? O que você 

quer apresentar, mostrar? 

2) Faz diferença para você se o público que está assistindo é ouvinte e 

não sabe libras? Você usa estratégias para facilitar a compreensão do 

público? 

3) Você acha que produz literatura surda em suas performances? 

4) Você acha importante que os ouvintes assistam histórias em libras? 

Por quê? 

5) De que maneira você acha que  contar histórias e poesias enriquecem 

a cultura surda para a comunidade surda? 

6) Como a produção de literatura surda pode contribuir para: 

- o desenvolvimento da criança surda? 

- a autoestima do surdo? 

- empoderamento político? 

7) O que você pensa sobre interpretação simultânea da sua 

performance? Como você acha que deve ser feito? Você gosta que suas 

histórias sejam interpretadas para língua oral? 

 

 As respostas foram transcritas, isto é, foi feita uma tradução da 

Libras para o Português, os trechos das entrevistas compõem a análise 

dos dados expostas em forma de resultados. A partir da análise temática, 

foi possível categorizar os pontos principais que foram extraídos e 

triangulados para a construção da proposta para a interpretação 

simultânea artística de performance sinalizada. As duas principais 

categorias elaboradas segundo os desejos dos artistas surdos para a 

interpretação de suas performances são: A tensão cultural e linguística 

na tradução e interpretação de performances surdas conforme seus 

autores; As estratégias dos artistas surdos para alcançar seu espectador 

não sinalizante. Nesses tópicos são apresentados os resultados para a 

interpretação simultânea e suas implicações para a literatura surda, 

segundo o ponto de vista dos artistas surdos. 

 

4.2.3 O processo de interpretação simultânea de performance 

artística de dois contos em língua de sinais por dois TILS 

profissionais 
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Iniciou-se uma sondagem de produções artísticas de surdos com 

teor literário e/ou folclórico que se caracterizam pelos temas e 

performances. Esses, por sua vez, foram encontrados em vídeos na 

internet, no DVD The Heart of The Hydrogen Jukebox e no primeiro 

festival de folclore sinalizado realizado na UFSC, em 2014. Este último 

foi oportunizado assistir ao vivo, o que instigou ainda mais a 

curiosidade para investigação. Foram escolhidas duas performances, 

analisadas a partir do vídeo gravado. Os vídeos com as performances 

foram apresentados a dois TILS experientes que fizeram a interpretação 

simultânea em um contexto real, eles foram filmados enquanto 

realizavam a interpretação simultânea, não foram interrompidos. Não 

interromperam para rever alguma parte que não tenham compreendido, 

ou seja, uma situação real de interpretação simultânea
23

. 

Logo após o término da tarefa de interpretação, foi feita uma 

conversa, uma entrevista retrospectiva semiestruturada, recuperando um 

pouco do processo da construção do texto de voz. Os TILS relataram os 

sentimentos despertados, as escolhas lexicais e estratégias de 

interpretação, as dificuldades com os contos e as limitações para a 

interpretação simultânea em performance artística. Esse momento se fez 

necessário para aproveitar as impressões ainda muito presentes nas 

mentes dos TILS, pois, tempos depois, haveria um encontro para uma 

entrevista semiestruturada. No terceiro encontro com os TILS, foi 

apresentada a tradução que a pesquisadora realizou com o autor do 

conto “O papagaio rei” para que os TILS pudessem fazer uma análise do 

que o autor espera da interpretação de seus contos. Apresentou-se 

também o resumo da história com a compreensão que o autor da 

performance tem da mensagem. Foi feita uma conversa (filmada e 

gravada) sobre o resumo do autor e a tradução compartilhada. Em 

seguida, iniciou-se a entrevista semiestruturada. A entrevista 

semiestruturada se fez necessária para alcançar também a interpretação 

simultânea de modo geral, não específica, em contraponto à 

interpretação simultânea no contexto artístico, chegando à análise das 

opções feitas para interpretação.  

 

Participantes 

 

Os participantes deste estudo são dois TILS profissionais que 

atuam como técnicos de tradução e interpretação Libras/Português no 

                                                        
23

 Conforme os princípios de validade ecológica (Rodrigues, 2013, p. 77). 



119 

 

 

 

 

 

IFSC – Campus Palhoça Bilíngue, formados pelo curso bacharelado de 

Letra Libras da UFSC. Ambos possuem experiência na área de tradução 

e interpretação educacional, palestras e outros. Os participantes serão 

identificados por sigla TI1 e TI2. A escolha desses participantes se deu 

por considerá-los competentes e experientes na área de tradução e 

interpretação, também participaram das apresentações ao vivo das 

performances, objetos desse estudo. Vale observar que os TILS têm 

realizado trabalhos de tradução e interpretação na área artística, um 

produzido traduções de músicas (Português para Libras) e o outro na 

atuação como intérprete de peças teatrais em Português, realizando 

interpretações performáticas (da língua oral para a língua de sinais). Não 

foi solicitado aos TILS permissão para uso de suas imagens, considera-

se suficiente para exposição dos dados as entrevistas e as interpretações. 

 

Material utilizado 

 
São dois vídeos de performance em Libras que serão 

identificados por vídeo “O papagaio rei” e “Toque para vida”
24

.  O 

primeiro é uma performance do artista surdo Bruno Ramos
25

 com 

duração de 06 minutos e 30 segundos, e o segundo é uma performance 

em Libras do artista surdo Sandro Pereira
26

 com duração de 14 minutos. 

Os vídeos foram interpretados por TI1 e TI2. As interpretações 

simultâneas dos vídeos foram transcritas no ELAN para facilitar a 

análise.  

A performance de Bruno é uma narrativa com elementos 

poéticos,  intitulada por ele como “O papagaio rei”, conta a história de 

um papagaio surdo que fica muito feliz ao se encontrar com um bando 

de pássaros surdos que sabem Libras e, por isso, conseguem se 

comunicar. Sua felicidade é interrompida quando um caçador o captura 

na floresta e o prende em uma gaiola. Surge um morcego que o morde 

sugando suas forças, sua identidade e sua cultura. Ele fica muito fraco e 

desmaia, quando acorda e recobra a consciência tenta escapar, bica 

fortemente o cadeado da gaiola e se liberta voando alegremente para 

junto do bando de pássaros surdos. 

                                                        
24

 “Toque para vida” é um título que foi traduzido pela pesquisadora da Libras 

para o Português, o artista surdo não sugeriu o título para língua-alvo e de fato 

não foi simples encontrar uma tradução. O título “O papagaio rei” foi 

apresentado pelo artista surdo.  
25

 Pode ser visualizado em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130150. 
26

 https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/130156. 
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A performance de Sandro é uma dramatização que conta a 

história de uma menina que era filha única e se sentia triste por brincar 

sozinha. Ela pede à mãe um irmão, insiste e a mãe conversa com o pai. 

Os pais decidem atender ao pedido da filha providenciando o bebê, a 

mãe engravida e a menina fica extremamente feliz. A família espera o 

bebê com ansiedade, mas, em especial, a menininha pelo irmãozinho. 

Quando a mãe começa a sentir as dores do parto, todos ficam 

felizes e nervosos, se preparam para irem à maternidade para o 

nascimento do novo integrante da família. O parto se complica e o bebê 

vai para UTI, a situação está bem crítica e o bebê começa a desfalecer. 

A menina chora muito e começa a clamar, o bebê reage e recobra a vida. 

Depois da agonia, todos são tomados por grande alegria. 

 Abaixo, a Figura 6 é uma foto da sinalização por classificador 

que é o título da história de Sandro que foi traduzido para o Português 

como “Toque para vida”. 

Figura 6: Título em Libras da história de Sandro. 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

 

 Método e critério de análise 

 
No primeiro encontro com os TILS, eles fizeram a interpretação 

simultânea do vídeo “Papagaio rei” (performance de Bruno Ramos) e, 

no segundo encontro (em dias distintos), os TILS fizeram a 

interpretação simultânea do vídeo “Toque para vida” (performance de 

Sandro). Ambos assistiram as performances ao vivo, mas passado cinco 

meses já não se recordavam muito das histórias.  

As interpretações foram realizadas separadamente para evitar 

constrangimentos, qualquer tipo de influência e intervenção com a 

presença do colega que viessem a prejudicar a extração dos dados. Eles 

não sabiam quais histórias iriam interpretar e os vídeos para a realização 

das interpretações simultâneas foram expostos uma única vez.  
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Ao término da interpretação simultânea, houve uma conversa 

(que foi filmada e transcrita), uma entrevista retrospectiva sem roteiro
27

 

sobre o processo de interpretação. 

  Em primeira análise, foi perguntado aos TILS como eles se 

sentiram ao sentiram ao realizar a interpretação simultânea. O trabalho 

acabava de ser efetivado e as impressões estavam recentes e não 

passaram por maiores reflexões. A ideia não era teorizar sobre a 

interpretação simultânea, e sim compreender o movimento cognitivo 

tradutório que foi feito para a realização do trabalho, visando mais a 

implicação emocional (GONÇALVES, 2001). Nesse primeiro momento, 

os TILS conseguiram expressar mais sobre o nervosismo ou a 

tranquilidade, as dúvidas, os erros considerados por eles, o processo 

criativo. Fizeram uma avaliação mais operativa do processo do que 

declarativa.  

 

A entrevista estruturada, que aconteceu semanas após os 

primeiros contatos, consistiu das seguintes perguntas com seus 

desdobramentos: 

 

1) O que vocês pensam sobre interpretação simultânea de contos e 

poesias? 

2) Quais foram as dificuldades na interpretação do conto do Bruno? 

Quais são as dificuldades com ISA de modo geral? 

3) Como vocês se sentiram durante a ISA (tranquilos, seguros, com 

domínio do assunto)? 

4) O que vocês pensam sobre o processo de passar o texto que está no 

corpo do artista para a voz? Como isso é possível? 

5) Depois de analisar a interpretação simultânea o que vocês teriam feito 

diferente para uma nova interpretação? 

6) Na experiência de vocês, o que muda na postura para uma 

interpretação simultânea de conto ou poesia e para interpretação 

simultânea de uma palestra, por exemplo? Quais são as diferenças que 

vocês percebem? 

                                                        
27 Malheiros, 2011, p. 197, explica que as entrevistas sem roteiro são abertas e 

flexíveis, o que não significa que o pesquisador não tenha uma estrutura de 

organização do trabalho, mas que o rigor é reduzido e as perguntas são 

desdobradas conforme demanda entre entrevistado e pesquisador. 
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7) Quais seriam as pistas que devemos observar para identificar os 

elementos do conto que nos ajudarão a construir um texto mais fluente 

no momento de uma interpretação simultânea artística? 

8) Quais estratégias podemos utilizar para ISA motivadas pelo tripé 

artista surdo – plateia – TILS? 

9) O que seria uma situação ideal de ISA? 

10) O que o TILS não deveria fazer em uma situação de ISA? 

11) O TILS deve ser um artista, um poeta também? Quais competências 

um TILS precisa desenvolver para ISA? 

12) Qual é a preferência na interpretação simultânea: sinal – voz ou voz 

– sinal? 

13) O que vocês entendem por interpretação cultural? 

14) Você considera o TILS um mediador cultural? Quando, como? 

 

Conforme pressupostos da análise temática (BROWN E 

CLARKE, 2006), seguiu-se as análises das entrevistas estruturada e 

semiestruturada, bem como da análise dos protocolos verbais. A 

triangulação metodológica visou ampliar o olhar para o campo de ação 

dos TILS na atuação em interpretação simultânea, contrastando com o 

contexto artístico e seus processos cognitivos. Desta forma, os dados 

foram categorizados em três grandes temas e seus subtemas de análise 

para a organização dos resultados: 

1) Os desafios para interpretação simultânea no contexto artístico; 

2) Características do contexto artístico para a interpretação simultânea; 

3) Competência tradutória para interpretação simultânea no contexto 

artístico. 

 

ELAN  
Os vídeos das performances dos dois artistas surdos foram 

importados para o ELAN. Esse sistema de anotação permitiu criar as 

seis trilhas necessárias para a análise e organização dos dados. Os 

vídeos das performances foram sincronizados aos vídeos das 

interpretações para realizar a transcrição das mesmas. As trilhas 

consistem em: transcrição de voz T1, transcrição de voz T2, glosa, 

tradução autor e pesquisadora, protocolos verbais T1 e protocolos 

verbais T2, conforme já foi mostrado na Figura 5 da tela do ELAN. 

Logo, segue tela que representa as planilhas de anotações das 

transcrições. 
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Figura 7: Tela do ELAN - Planilha das anotações. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 
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Este estudo foi construído com vistas a identificar a forma como 

normalmente é feita a interpretação simultânea de performances em 

língua de sinais. Buscou-se observar e pontuar as escolhas que os TILS 

profissionais fizeram nesta situação. São analisadas as escolhas lexicais, 

prosódia, estratégias, linguagem empregada (formal, informal), tipo de 

discurso (direto, indireto, direto livre), implicação emocional 

(nervosismo, tranquilidade, medo, conforto) e também reações 

expressas corporalmente na realização da tarefa. Desta forma, pretende-

se verificar se a demanda por interpretação simultânea específica para o 

contexto artístico realmente existe e quais competências tradutórias o 

TILS poderá desenvolver para a realização dessa tarefa. O objetivo não 

é avaliar qualitativamente a interpretação simultânea dos TILS em 

questão, e sim reconhecer empiricamente alguns mecanismos ou 

processos cognitivos que ocorrem para a criação do texto de voz e o 

quanto ele cumpre de sua função.  

Juntamente às entrevistas semiestruturadas e estruturadas, os 

protocolos verbais oferecem outros dados para a construção dessa 

análise do processo de interpretação simultânea no contexto artístico. 

Através do registro em vídeo não somente da voz, mas da imagem dos 

TILS, pode-se capturar expressões faciais e corporais que correspondem 

às reações dos TILS nos momentos de interpretação. Talvez não se 

conseguisse maior aproximação desses elementos fundamentais nas 

análises desses processos, se não fossem capturadas as imagens. Assim 

sendo, para além do que fora falado oralmente por eles, as imagens 

mostraram reações corporais diante do processo interpretativo 

simultâneo. Alves (2011, p. 80) defende a utilização de imagens 

justificando a focalização do processo cognitivo em curso durante o 

processo de tradução e interpretação. Pelas imagens filmadas é possível 

verificar as ações e reações do tradutor/intérprete durante a realização da 

tarefa tradutória e interpretativa. 

As imagens registradas em vídeos mostram as pausas, 

repetições e hesitação que indicaram problemas de compreensão da 

performance do texto sinalizado. As expressões corporais foram 

determinantes para diferenciar o que eram estratégias de interpretação e 

o que eram dificuldades de interpretação. Portanto, os protocolos 

verbais, aliados às entrevistas e análise das transcrições, permitiram 

extrair dados com alta taxa de confiabilidade (ALVES, 2001). 
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5 O QUE OS DADOS NOS MOSTRARAM 

 

Este capítulo se dedica a expor as análises dos dados e seus 

resultados. A partir dos dados analisados foi possível construir uma 

proposta aplicável à interpretação simultânea de performances surdas no 

contexto artístico quando a língua de partida é espaço-visual. O formato 

da investigação se deu por um tripé, alunos do curso técnico de tradução 

que foram colocados como espectadores, por TILS profissionais e por 

artistas surdos com experiência na produção de literatura surda e 

apresentações performáticas de contos, narrativas e poesias. Iniciou-se 

com as análises em experiência realizada com os TILS em formação, 

não proficientes em Libras. A segunda experiência analisa o processo de 

interpretação de duas performances surdas por dois TILS profissionais e 

a terceira experiência analisa as opiniões e desejos dos artistas surdos 

quanto à interpretação de suas performances. Foi feita uma triangulação 

com os dados analisados, a fim de elaborar uma proposta que atendesse 

as peculiaridades da interpretação de performances surdas para públicos 

que não sabem língua de sinais, priorizando a manifestação da cultura 

surda e o contato do artista surdo com seu espectador. 

 

5.1 O QUE OS TILS EM FORMAÇÃO CONCLUÍRAM DAS DUAS 

VERSÕES DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA 

 

O primeiro experimento
28

 é considerado uma pesquisa preliminar 

por se caracterizar como processo de sondagem, o intuito foi averiguar o 

real espaço para se propor uma interpretação simultânea específica para 

o contexto artístico. Foram escolhidos participantes sem fluência em 

Libras, mas considerados predispostos a se aproximarem dos aspectos 

intrínsecos à visualidade da língua e, ao mesmo tempo, interessados em 

interpretação, para verificar o interesse de um possível espectador nos 

elementos culturais da performance surda e seu nível de compreensão. 

Esses elementos seriam os signos linguais performáticos e o quanto é 

possível preservá-los na língua-fonte, sem intervenção da interpretação.   

 

                                                        
28 Este estudo está publicado na revista “Belas Infiéis”, da Universidade Federal 

de Brasília. O título é: O que é importante para uma interpretação simultânea 

em língua de sinais no contexto artístico? Belas Infiéis, v. 4, n. 3, p. 33-48, 

2015. 
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5.1.1 Primeira versão de interpretação simultânea – O que foi 

possível aos participantes compreenderem somente pela visualidade 

da língua de sinais 
 

A primeira versão de interpretação simultânea foi mais concisa, 

com poucas informações linguísticas. A pesquisadora preservou as 

informações semióticas, ou seja, não interpretou a maioria dos signos 

linguais performáticos (expressões faciais, corporais, descrição 

imagética, classificadores, antropomorfismos). A pergunta central do 

questionário, de cinco perguntas, trata do quanto foi possível aos alunos 

compreenderem a história através da visualidade da língua no corpo do 

artista e não interpretada para a língua oral. Apenas quatro dos onze 

participantes foram categóricos sobre a preferência pela versão de 

interpretação mais concisa, pois conseguiram compreender os signos 

performáticos sem a intervenção da interpretação. Os outros 

consideraram importante preservar o texto no corpo do artista surdo, 

mas por segurança preferiram uma versão mais integral de interpretação.  

Embora reconheçam a importância de poder prestar mais atenção 

na performance, tentando apreender o que o surdo está dizendo sem 

maiores interferências da interpretação, os sete participantes sentiram 

mais conforto em poder contar com toda a interpretação do texto. É 

possível que a variável sala de aula do curso de tradução e interpretação 

os tenha induzido a avaliar a segunda versão de interpretação, a mais 

completa, como a mais correta já que não lhes foi aberto o objetivo da 

pesquisa - verificar o quanto é possível compreender da performance 

sem intervenção da interpretação. Não lhes foi dada orientação quanto a 

prestar a máxima atenção possível no corpo do artista, tampouco foram 

esclarecidos o enredo da história, o cenário, os personagens e alguns 

sinais que pudessem ser chaves, ao que se propõe para uma situação real 

de apresentação de performance. Os espectadores devem ser 

devidamente orientados pelo artista e pelo TILS, para que possam 

dispensar o máximo da interpretação simultânea. Desta forma, mesmo 

sendo a minoria a preferir a primeira versão, a mais concisa, considera-

se representativas as respostas dos alunos quanto à sobreposição da 

interpretação, em alguns momentos da performance, onde deixaram de 

prestar atenção no artista para acompanhar a interpretação.  

Conforme depoimento de AT11, mesmo se sentindo mais seguro 

com a segunda versão de interpretação, a mais completa pondera: 
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“Ficou mais clara a compreensão do assunto, mas se perdeu 

muito da narrativa pessoal da autora. A expressão dos sentimentos 

ficou obnubilados pela tradução”. (AT11) 
 

 Possivelmente, quando o participante coloca que a segunda 

versão da interpretação tornou o texto mais claro, refere-se ao texto 

informativo e não ao literário, o entretenimento, a obra de arte tecida 

pela autora da performance. Entretanto, quando sugere que “se perdeu 

muito da narrativa pessoal da autora” pode estar dizendo que há 

elementos na língua de sinais que são irretocáveis pela interpretação ou 

tradução, que somente pelo olhar é possível sentir e compreender. 

Conforme Campello (2008, p. 96), “olhar”, interpretar através dos olhos 

é um recurso para a aprendizagem da língua de sinais, já que essa é 

essencialmente visual e “não pode ser fixada na literatura impressa”. 

Embora a maioria dos participantes tenha demonstrado preferência pela 

interpretação completa, ressaltam que signos performáticos são bastante 

compreensíveis pelo olhar e que tornou a performance mais atrativa. 

 

AT5 sobre a primeira versão de interpretação, “Eu consegui 
compreender pouco, mas o que me facilitou foram os CL, expressão 

facial e corporal”.  

 

 Viu-se de forma introdutória que participantes com preferência 

pela segunda versão de interpretação, a mais completa, apontam os 

pontos positivos para a primeira versão, a mais concisa, onde os 

elementos característicos que marcam a performance surda como obra 

de arte (MOURÃO 2011), está também nos movimentos que somente a 

leitura visual poderá expressar e significar.  

Os quatro participantes que sem reservas optaram pela primeira 

versão não são, via de regra, mais conhecedores de Libras que os outros 

que optaram pela segunda versão. Não foi esse o fator determinante por 

escolherem a interpretação mais concisa. A motivação principal para a 

escolha feita, foi a pouca interferência provocada pela interpretação 

sobre um texto performático rico em informações visuais, 

proporcionando aos participantes apreciarem melhor a performance da 

artista surda.  

Conforme assinalam AT1 e AT2:  

 

“Eu preferi a primeira versão porque foi mais objetiva e 

consegui prestar mais atenção na Libras. [...] Na segunda versão eu 
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fiquei confusa, às vezes eu não sabia se o sinal que eu tinha visto era 

algo que eu interpretei ou se tinha ouvido da intérprete”. (AT1)  

 

“A visão e a audição se misturam. Já não tenho certeza se vi ou 

ouvi determinada informação. Percebi que a primeira versão é bem 

mais rica em detalhes na sinalização que a versão mais oral”. (AT2) 
 

 O caráter visual da língua de sinais performática não passou 

despercebido pelos participantes que reconheceram os movimentos 

performáticos que dispensavam interpretação, como os classificadores, 

descrição imagética, expressões faciais e corporais. Esses signos 

linguais performáticos foram importantes para envolver os participantes 

com a performance, mesmo com uma interpretação que utilizou 

palavras-chave para auxiliá-los na compreensão de signos lexicais. 

Campello (2008) sugere que a descrição imagética como sistema visual, 

permite que sejam captados os sinais visuais para “ampliar e exercitar as 

capacidades mentais e visuais para se comunicar com os surdos”, pois 

são recursos da língua mais acessíveis aos não sinalizantes. Tendo em 

vista que são incorporações que ilustram seres animados ou inanimados, 

o artista traz esses elementos para o seu corpo e o espectador pode 

visualizar no corpo do ator a entidade incorporada, em suas mãos a 

configuração do objeto ou personagem. 

  
Todo e qualquer recurso que for utilizado para 

ajudar na comunicação, a compreensão dos 

conceitos, deverão ser aplicados com naturalidade 

e não para modificá-los, mas para auxiliar na 

compreensão e tradução gramatical visual. 

(CAMPELLO, 2008, p. 152). 

 

 É muito comum as performances surdas apresentarem riqueza 

de movimentos tecidos por signos performáticos, parece ser o jeito 

surdo de contar a história, de representar suas ideias artísticas para o 

mundo, manifestando todo seu talento visual através de um corpo que 

inscreve variados personagens, cenários e ações em um ritmo peculiar 

aos artistas surdos. Mourão (2011, p. 24) de forma poética diz, “a 

literatura surda emociona aqueles que ouvem pela visão e transforma, 
brilha nos arrepiando”. Pode-se estender esse verso aos ouvintes que se 

interessam pela performance surda em sua visualidade, que podem 

“ouvir pela visão”, buscando desvencilhar os sentidos trazidos pela 

interpretação em favor dos sentidos despertados pela visualidade da 
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língua de sinais. AT4 define o despertar da visão para o sentir a língua 

de sinais performática: 

 

“Acho que o que mais se aprende pela Libras é a forma de se 

contar uma história. Em Libras as histórias sempre tem mais emoção, 

provoca a imaginação. Em muitos momentos as expressões são tão 
claras que qualquer leigo conseguiria interpretá-las”. (AT4) 

 

 Segundos os participantes, alunos do curso de tradução, os 

signos linguais performáticos são fundamentais para expressar mais 

emoções nas performances. Afirmam que os signos performáticos fazem 

toda diferença para a compreensão da narrativa a partir do próprio 

artista, na verdade desperta o interesse do espectador em apreciar a 

performance independente se há interpretação simultânea ou não. 

 

“A história é rica em CL, o que parece que dá mais vida e 
emoção. [...] na interpretação completa se repetiu muitas informações e 

acaba ficando cansativo”. (AT1)  

 

Para entendimento do conteúdo talvez a interpretação seja 

indispensável, mas para apreciação da literatura surda como 

performance, a sensibilidade desse olhar que “ouve” seja suficiente para 

fazê-los sentir. 

 

“Os classificadores encurtam a distância entre as línguas, 

percebi na libras os sentimentos, as emoções”. (AT2) 

 

Ainda que os participantes, em sua maioria, tenham optado pela 

segunda versão, mais completa, deixam o recado de que perdem muito 

da língua que está no corpo do artista. Possivelmente com orientações 

para o olhar e com melhores informações sobre o enredo da narrativa, 

possam ter mais segurança para fazerem suas leituras na língua visual 

com poucas intervenções da interpretação. 

 

“Eu preferi a versão mais sucinta, pois a Libras tem mais 

emoção. A interpretação nos ajudou a entender os sinais que não 

conhecemos e a fazer a leitura, montando uma interpretação/mensagem 
na nossa cabeça de forma que fica claro”. (AT4) 
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“A primeira versão foi suficiente para esclarecer o contexto da 

história de maneira objetiva, clara e sem se estender. Foi interpretado o 

que era mais relevante”. (AT3) 
 

 A preferência de alguns participantes pela versão mais sucinta 

foi atribuída também por considerarem a versão completa muito 

cansativa e repetitiva. Visto que o artista repetiu algumas ações cênicas 

apresentadas por expressões e movimentos de corpo, interpretar uma 

vez seria suficiente para orientá-los no entendimento quando as ações se 

repetissem e a interpretação poderia, nesses momentos, ser dispensada. 

Para eles algumas interpretações eram redundantes ao texto visual, pois 

já estava claro na sinalização ou eram informações repetidas o que os 

afastava do texto visual provocando um ruído entre a língua-fonte e a 

língua-alvo. A partir dessas reflexões percebe-se que há um espaço para 

se organizar uma interpretação que seja específica para as performances 

em língua de sinais. Considera-se a possibilidade do espectador se 

aproximar do texto visual através das características que se apresentam 

na construção das performances surdas. São textos marcados pela 

expressividade de rosto e corpo, alusivo a estruturas semióticas em que 

as imagens criadas na língua de sinais falam por si e valem mais que mil 

palavras.  

 

“A segunda versão foi muito mais detalhada, porém os detalhes 

que foram acrescentados não foram tão relevantes ao ponto de alterar o 
resultado final da história”. (AT2) 

 

“Ao mesmo tempo em que esclareceu, achei mais cansativo 
ouvir determinadas frases várias vezes e detalhes que não fizeram muita 

diferença na primeira interpretação, ou seja, não alterou o contexto”. 
(AT3) 

 

 Os participantes deram a dica sobre a proposição para uma 

interpretação simultânea específica para performance em língua de 

sinais. Sendo assim, iniciou-se as reflexões sobre a real importância em 

favorecer ao espectador possibilidades de se fazer uma leitura no corpo 

do artista e de como isso poderá ser possível. Mesmos os alunos que se 

sentiram mais confortáveis com a versão mais completa da 

interpretação, sentiram que poderiam se aproximar mais da língua de 

sinais e, consequentemente, de seu autor, do surdo e da sua cultura.  
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“Quando ocorre uma interpretação tão detalhada, o esforço em 

compreender a Libras se torna menor. Além disso, com tanta 

informação quase não dá tempo de prestar atenção na língua de 
sinais”. (AT2) 

 

O fato de perceberem que algo do artista e da língua de sinais 

lhes faltou é um presente para esta pesquisa, entretanto uma 

interpretação por palavras-chave, concisa, que preserva os signos 

performáticos na língua visual e que parte do princípio de que existem 

irredutibilidades na língua de partida que não serão dissolvidas 

simplesmente pela interpretação, passa por trazer o espectador como 

participante ativo nesse processo de interpretação e pela retirada do 

TILS como único responsável pelo texto de chegada. É importante olhar 

para a necessidade de uma “alfabetização” do espectador para essa 

leitura artística da performance surda, foi indicado que a interpretação 

mais sucinta os ajudou a compreender signos que não conheciam e 

também os contextualizou. Essa pode ser uma primeira indicação para a 

interpretação no contexto artístico, todavia se verifica as motivações dos 

participantes que tiveram preferência pela versão completa de 

interpretação, aquela que diminui o esforço do espectador, mas em 

contrapartida apresenta grandes desafios no trabalho dos TILS e para a 

forma como tem sido difundida a cultura surda entre o público não 

sinalizante. 

 

5.1.2 Segunda versão de interpretação simultânea – Os 

participantes que preferiram a versão completa 

 

Foi recorrente nas respostas dos participantes mencionarem a 

importância dos CL e expressões faciais e corporais (mesmo com pouco 

conhecimento linguístico), e outros apontaram como mímicas ou gestos, 

que melhoraram a compreensão do texto visual. Atribuem aos signos 

linguais performáticos a possibilidade de entender sem a ajuda da 

interpretação. Os participantes que preferiram a versão mais completa 

de interpretação, também fizeram essas observações e apesar da escolha 

por essa versão, não deixaram de perceber o quanto interpretar os signos 

performáticos os afastou da língua de sinais e da performance surda e, 

consequentemente, de sua arte. Campello (2008, p. 98) explica que os 

CL “dão vida” a uma ideia, conceito ou signo visual. Estima-se que essa 

foi a sensação que os participantes tiveram com relação ao texto 

sinalizado, de ter “vida”, ainda que não sejam exatamente por CL e 
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expressões corporais, mas pela imersão na visualidade da língua de 

sinais que apresenta muito mais que recursos gramaticais.  No relato de 

um dos participantes que preferiu a segunda versão, a mais completa, ele 

fala sobre a primeira versão, a mais concisa e seus pontos positivos em 

relação à performance surda. 

 

“Em Libras se percebe melhor o toque pessoal da narrativa 

principalmente pela escolha dos classificadores feitos de forma pessoal. 
No início da interpretação pensei estar diferente do narrado. Mas aos 

poucos, percebeu-se o “recurso” didático empregado na 

interpretação”. (AT11) 

 

 O “recurso didático” mencionado por AT11 é a interpretação 

simultânea por palavras-chave, embora tenha preferido a outra versão, 

percebeu que essa forma se deu para preservar as formas visuais no 

corpo do artista. Percebeu-se que existe uma predisposição na leitura 

dos signos performáticos que são característicos das performances em 

língua de sinais, pois todos os participantes os mencionaram como 

facilitadores na compreensão do texto. 

 

“Aprendi pela Libras que quando tem expressão facial, 

corporal e classificadores fica mais fácil a compreensão”. (AT7) 

 

 “Entendi melhor através da emoção e expressão da moça 
surda, tanto facial como corporal e os classificadores também”. (AT8) 

 

“Quando há classificadores e sinais conhecidos, é mais fácil 
compreender (expressões, gestos) é como um teatro mímico”. (AT9) 

 

“Consegui entender no contexto os sentimentos, as expressões, 

as sensações”. (AT10) 

 

 O uso criativo da língua de sinais apresenta elementos que 

inserem o espectador ao acompanhar a performance pelo olhar. 

Campello (2008) sugere a descrição imagética na incorporação de 

entidades que não são explicadas pela gramática, mas sim pela 

visualidade da língua. Luchi (2013) se pergunta “onde está o léxico” 

para a descrição imagética dessas entidades e afirma ser pretencioso por 

parte da tradução pensar que se pode encontrá-lo (o léxico equivalente). 

Kaneko e Mensch (2013) mostram que a direção do olhar, os 
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movimentos de cabeça que acompanham os sinais produzem efeitos 

poéticos nas performances e são esses efeitos que foram percebidos 

pelos alunos participantes e que consideraram acessíveis sem a 

interpretação. Muito interessante verificar que todos os participantes 

conseguiram fazer um resumo da história a partir da primeira versão de 

interpretação. Todos os onze participantes compreenderam o enredo, 

pontuaram os personagens, onde a história acontecia e o desfecho final. 

Apesar de alguns terem preferido a versão completa, o resumo foi 

solicitado na versão concisa e se mostraram perfeitamente cientes da 

história. O que será na verdade que eles julgam ter “perdido de 

informação”? Analisando os resumos, os participantes estavam 

preocupados com a língua e seus significados e não com a performance 

e seus sentidos. 

 A maioria dos participantes respondeu sobre a preferência pela 

versão mais completa, que se sentiram mais seguros quanto ao 

entendimento completo da história. A interpretação foi “detalhada”, 

descreveram todos os elementos das cenas e dos personagens ao que 

julgaram ser importantes para a compreensão. 

 

“Os fatos foram relatados com mais clareza e detalhes que 

enriqueceram o contexto, senti que entendi melhor a história”. (AT8)  

 

Não foi pedido a eles um segundo resumo, porque o primeiro 

resumo foi satisfatório, todos haviam compreendido o enredo (desde 

começo, meio e fim), personagens e cenários. Desta forma, atribuiu-se a 

escolha da maioria ao possível conforto que a interpretação pode trazer, 

para além de entender, ficar a sensação de segurança que somente a 

língua materna oferece. Conhecer a língua e a cultura do outro sem a 

mediação da tradução e interpretação é o desafio que se apresenta para a 

literatura surda através das performances surdas. 

 

“Sem dúvida, ficou facilitada a compreensão ao receber 

informações mais detalhadas em Português, talvez por conter a língua 

materna à simplificação de processos mentais”. (AT11) 
 

“Preferi a segunda versão porque o Português é minha língua 

materna”. (AT10) 
 

 Curiosamente AT10 e AT11 estão entre os alunos que têm um 

melhor conhecimento de Libras e, mesmo assim, se sentiram mais 
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confortáveis com a interpretação completa. Existem alguns fatores que 

podem explicar esse fato, mas o que se vai explorar é o conforto da 

língua materna, é a simplificação dos “processos mentais” na 

compreensão mais segura do texto. É possível que tenham confiado 

mais na intérprete do que em si, já que conseguiram fazer um resumo 

satisfatório. É possível que como alunos do curso de tradução tenham 

empoderado a intérprete por, naquele momento, ser a autoridade do 

texto. Talvez se a segunda versão não fosse exposta, a primeira teria 

sido satisfatória e melhor explorada. Todavia, existiu uma maior 

preferência em detrimento de uma interpretação sucinta, que exigiu mais 

esforços mentais dos participantes. Possivelmente, diante dos resumos, o 

que foi feito na interpretação mais completa apareceu como elementos e 

informações que os participantes pensaram não ter entendido. É possível 

que essas informações não fizessem diferença na relação dos 

espectadores com a apreciação da arte surda e isso está para além da 

sistematização do que foi entendido ou não. 

 

“Quando a interpretação é marcada com uma maior riqueza de 

detalhes é normal prestar mais atenção ao intérprete, mesmo que se 
tenha domínio da segunda língua. A riqueza dos detalhes pessoais da 

narrativa (sentimentos, ênfase, utilização morfológica, metáforas, etc.) 

ficam em segundo plano, “achatando” a narrativa ao contexto da 

informação. Torna-se difícil (impossível) narrar a originalidade 

pessoal, pela própria singularidade trazida em cada pessoa”. (AT11) 
 

 Os participantes oscilaram entre “O intérprete deve interpretar 

tudo” (AT8) e “O intérprete deve interpretar somente o que precisa 
ficar claro para o público” (AT6), entretanto nota-se a preferência pelo 

conforto da interpretação. O espectador ainda não sabe que poderá ter 

condições, a partir de uma interpretação simultânea bem específica para 

a performance em língua de sinais, de fazer sua própria leitura no corpo 

do artista (SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014), de ter autonomia 

em compreender o texto a partir de sua subjetividade. Os artistas surdos 

sugerem que os ouvintes fechem seus ouvidos e abram seus olhos para 

enxergarem a mensagem da língua visual (MOURÃO, 2011), pois 

querem ter sua língua reconhecida pelo que são capazes de produzir e 

manifestar visualmente e não pela falta de audição e, em consequência, 

a língua de sinais (BAHAN, 1989, apud. WILCOX, 1991). Pode-se 

dizer que a língua visual está além da falta de audição.  
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Havendo o reconhecimento de que a visualidade da língua no 

contexto artístico está colado ao corpo do artista na performance e que 

esta pode ser apreendida pelo espectador não sinalizante na fonte do seu 

autor, podem surgir alguns mitos em relação à dependência exclusiva de 

tradução e interpretação para se aproximar do surdo e de sua arte. O 

contexto artístico, através da língua de sinais artística, pode estar 

criando um paradoxo, enquanto se apresentam grandes desafios para o 

intérprete na interpretação de performances surdas, os não sinalizantes 

podem abrir seus olhos e compreender sem palavras, somente com o 

sentir. Conforme Wilcox (1991), não é fácil entrar em terra estrangeira e 

o primeiro passo para conhecer uma pessoa surda é abrir a porta de sua 

língua e cultura e aprender a ver.   

 

5.2 O ARTISTA SURDO E A INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DE 

SUAS PERFORMANCES 

  

“Às vezes os ouvintes ficam muito presos na questão da 

audição e pensam que o surdo, por não ouvir, não sentirá emoção. Mas, 

para os surdos a visão é o canal para sentir essas emoções. Os ouvintes 
ouvem o barulho da chuva, o canto dos pássaros, mas o surdo vê, sente 

e também se emociona. Dessa forma, os surdos podem alcançar essas 

mensagens. O surdo acessa pelo olhar, é pelo olhar que essas 

mensagens são decodificadas pelo cérebro e chegam ao coração”. 

(Sandro) 
 

SUTTON-SPENCE & QUADROS em “Performance Poética 

em Sinais: o que a audiência precisa para entender a poesia em sinais” 

(2014, p. 225) apresentam dados sobre o desejo dos poetas surdos em 

relação à interpretação de suas poesias, os poetas entrevistados pelas 

autoras afirmam que gostaria que suas performances fossem vistas e não 

ouvidas. Embora reconheçam as necessidades de espectadores não 

sinalizantes, acreditam que sua arte pode alcançar seu público através da 

visualidade produzida em seu corpo. Não é desejo dos artistas surdos 

que suas performances “sofram” uma interpretação completa, pois seus 

contos e poesias são tecidos por muitas informações semióticas e menos 

informações linguísticas, de modo a ser possível ao espectador não 

sinalizante compreender visualmente os significados da mensagem.  

Em outro trabalho, “I am The Book” - Deaf Poets’ Views on 

Signed Poetry (2014), as autoras supracitadas apresentam o artista 

surdo, o poeta como sendo o próprio livro incorporado ao que converge 
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com o desejo desses artistas que querem que seu público acesse sua 

mensagem através de sua língua e cultura. Ainda que esses artistas 

compreendam que surdos e ouvintes terão experiências visuais 

diferentes, por questões culturais, é marcante para os surdos que os 

ouvintes possam fazer um esforço em se aproximarem de sua língua, 

cultura e de sua arte. 

 Isto se tem visto desde as experiências com os TILS em 

formação, que existe um desejo em aproximar o espectador do artista 

surdo no contexto de performances em língua de sinais. O espectador 

não sinalizante que necessita da tradução ou interpretação para 

compreender a performance, vem sendo desafiado a acessar a cultura 

surda através da corporalidade da língua de sinais e de todos os atributos 

que constroem as performances surdas. Os TILS profissionais 

mostraram através de suas interpretações as possibilidades para que o 

espectador possa fazer essa leitura o mais legível possível com o auxílio 

de palavras-chave na língua oral.  

Os artistas surdos Sandro e Bruno foram entrevistados e 

apresentaram suas aspirações quanto à apresentação de suas 

performances para pessoas que não sabem língua de sinais. Ambos estão 

comprometidos com a literatura surda e a reconhecem em suas 

produções artísticas, seja na forma de poesias, piadas, contos e 

narrativas. Sandro e Bruno abordaram sobre a importância de suas 

produções artísticas na difusão da cultura surda para a sociedade em 

geral. Consideram que a literatura surda deve alcançar o mesmo status 

que hoje tem a literatura brasileira, pois suas produções artísticas são de 

elevado nível linguístico e cultural, entretanto, a dificuldade de registro 

da língua de sinais foi uma perda para a consolidação da literatura surda.  

 

“Percebo uma grande diferença na produção de literatura 
ouvinte e surda. Os ouvintes contam, criam histórias e registram no 

papel, o que permite não se perder, passar por gerações, é como um 

patrimônio cultural. Por muitos anos não se teve nenhum registro físico 

das histórias contadas pelos surdos e muita coisa se perdeu. Hoje temos 

a possibilidade de registrar em vídeo, não temos a escrita, mas em 
vídeo é possível. Ao invés de livros impressos, temos DVDs. A literatura 

ouvinte é muito rica, tem uma diversidade de produções literárias e 

folclore. Não podemos mais perder o que é produzido pelos surdos. 
Precisamos consolidar a literatura surda com produções e registros”. 

(Sandro) 
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Atualmente, as novas tecnologias permitem esses registros, 

entretanto outros obstáculos precisam ser ultrapassados, como o 

reconhecimento da cultura surda, da língua de sinais e da educação de 

surdos. Bruno e Sandro acreditam na literatura surda como elemento 

transformador da relação do surdo com a sociedade, acreditam que 

através da arte os ouvintes podem se aproximar do surdo e sua cultura, 

abrindo-se para algo novo, mas que, ao mesmo tempo, é tão próximo, é 

tão cotidiano que as pessoas nem percebem as barreiras que criam. 

 

“Nós enfrentamos muitas barreiras na sociedade, são questões 

políticas, educacionais, de acessibilidade e a arte pode abrir a mente 

dos surdos. Através da arte se faz muitas reivindicações de direitos, mas 

também o surdo passa a conhecer outras realidades, outras culturas e 

isso faz o surdo se desenvolver. Nós ficamos muito submissos a 
literatura ouvinte, mas precisamos entender que temos a nossa 

literatura e que os ouvintes podem participar e conhecer, não somente 
os surdos terem que brigar por intérprete para poder assistir uma peça 

de teatro que, muitas vezes, o surdo desanima, não é atrativo. Seria 

interessante se a literatura surda tivesse uma integração com a 
literatura brasileira, uma troca entre surdos e ouvintes. O curta 

metragem O Caso Libras, tocou muitos ouvintes que não conheciam a 

cultura surda, esse é um tipo de trabalho que ao ser divulgado 

melhorará a autoestima do surdo”. (Bruno) 

 

 Antes de apresentarem suas opiniões sobre a tradução e a 

interpretação de suas performances, os artistas discorreram sobre a 

importância da arte, da literatura em suas vidas e o quanto gostariam de 

viver exclusivamente da arte que produzem. Todavia, não lhes parece 

possível na atual conjuntura brasileira. Bruno e Sandro são professores e 

seus talentos cênicos são bem explorados por eles como didática no 

ensino da língua de sinais e da cultura surda. Tanto em turmas de 

ouvintes como de surdos, suas performances são, muitas vezes, o meio 

que abordam aspectos linguísticos, políticos e educacionais. Sentem-se 

felizes com a arte que produzem, entretanto gostariam de ter mais 

oportunidades de divulgá-la na comunidade surda, pois acreditam que a 

arte pode melhorar a qualidade de vida dos surdos e para os ouvintes 

pode se aproximar da língua de sinais sem o intermédio de 

interpretação, fazendo valer a liberdade de expressão que a arte propõe.  

 



138 

 

 

 

 

 

5.2.1 A tensão cultural e linguística na tradução e interpretação de 

performances surdas segundo seus autores 

 

 A tarefa que se interpõe para o TILS não deve ser resumida a 

transpor uma língua para outra em favor de uma “pretensa 

equivalência”. O TILS é colocado em uma teia de relações que são mais 

profundas que o exercício da tarefa. É uma das três vozes presentes na 

interpretação que tenta arduamente resignificar uma língua para a outra 

em fronteiras marcadas por tensões culturais e linguísticas (MASUTTI, 

2007). A visualidade que é uma marca da cultura surda é, por vezes, a 

esfinge para o ouvinte que se esmera por fazer a leitura dessa língua, 

nesse corpo, que é diferente do que é propagado pelo som, do qual está 

mais habituado para se comunicar. Ao mesmo tempo em que a língua de 

sinais é belamente interpretada e permite a troca cultural e a 

comunicação entre surdos e ouvintes, também se compõem de 

peculiaridades irredutíveis à interpretação. No contexto artístico, não se 

afirma que seja impossível a interpretação da performance surda, mas a 

partir da arte e da cultura surda trata-se de um momento, de um espaço 

“sui generis” para o contato entre o surdo e seu espectador não 

sinalizante.  

Os artistas surdos apresentam seus argumentos quanto à 

interpretação de suas performances, a partir da diferença entre as 

modalidades espaço-visual e oral-auditiva, da acessibilidade que 

promovem na apresentação de suas obras de arte e da intenção em 

manter contato visual com seu espectador. Todavia, não só contato 

visual, mas instigá-los a desligar o som de seus ouvidos. 

 

“Os ouvintes, por vezes, ficam muito presos na questão da 

audição [...]”. (Sandro) 
 

“Os ouvintes precisam silenciar os ouvidos, esquecer a voz e 

reconhecer a incorporação”. (Bruno) 

 

Os artistas acreditam que para a apreciação da performance pelo 

espectador ouvinte, seria importante que pudessem desfrutar de um 

silêncio auditivo para melhor percepção visual. Desta maneira, 

consideram a interpretação em uma dose distinta para o contexto 

artístico.  
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“Acho que a interpretação atrapalha. Se não tem interpretação 

o público fica mais atento ao corpo do artista, os ouvintes precisam 

treinar o olhar”. (Sandro) 
 

“Eu prefiro que não tenha intérprete, mas, muitas vezes, o tema 

da história, da poesia é muito difícil. [...] Eu acredito na tradução e 
interpretação de literaturas entre línguas da mesma modalidade, por 

exemplo, de ASL para Libras, assim eu acho possível. A escrita é muito 
diferente da língua visual, não tem os movimentos. A língua de sinais é 

expressão visual, é corpo, é presença”. (Bruno) 

 

 Os surdos reconhecem a necessidade da interpretação, 

especialmente quando usam muitos signos lexicais. Sabem que o 

espectador não sinalizante não compreenderá a mensagem se não houver 

apoio da interpretação, entretanto apelam para um esforço no olhar, que 

veja. Os artistas, o quanto possível, procuram transpor as barreiras da 

língua. Incorporam objetos, animais, sentimentos, ações com o intuito 

de serem democráticos e acessíveis aos seus espectadores, estendendo-

se inclusive aos surdos que não sabem língua de sinais e precisam 

também ser atendidos pela obra de arte. A rejeição à interpretação é em 

favor da língua visual e da arte surda. Os artistas não manifestaram 

problemas em relação ao TILS e tampouco ao trabalho de tradução e 

interpretação. Entretanto, fazem ressalvas importantes quanto aos 

limites da atuação do intérprete no contexto artístico, pois as 

performances em língua de sinais são mais que textos comunicativos, 

são expressões culturais e de identidade surda. 

 

“Se um ouvinte tenta apresentar uma performance em Libras 

para uma plateia surda, me parece que os surdos não se interessam, 
não prestam atenção. Dependendo da fluência os surdos são atraídos 

ou não. Se a apresentação é oral e tem intérprete é ainda pior, é uma 

confusão para o surdo entender. Mas, acho muito importante a 

interação entre surdos e ouvintes, essa troca é importante”. (Sandro) 

 

Os artistas surdos acreditam agora em um movimento dos 

ouvintes se interessarem pela literatura surda, considerando que, 

atualmente, já existe uma consolidação da arte surda, das poesias, dos 

contos, narrativas e piadas. Pode-se acessar as performances surdas em 

vídeos, na produção de DVDs, na internet e em festivais de literatura 

surda com apresentações ao vivo. Citam a importância da troca cultural 
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por meio da literatura, pois, por muito tempo, os surdos é que fizeram o 

movimento de acessar a literatura produzida por ouvintes na língua oral 

e escrita. Os dois artistas foram especialmente influenciados pela 

literatura da língua oral e citam artistas e momentos que movimentaram 

neles o desejo pela arte literária. Foram peças teatrais, desenhos 

animados, filmes diversos, atores e até cantores que os estimularam a 

fazer arte. Embora o desejo tenha partido do que é produzido na cultura 

ouvinte, não se limitaram a reproduzir ou adaptar tais obras de interesse, 

mas os fez pensar em produzir algo que seja culturalmente surdo, para 

além das adaptações e, hoje, reconhecem, através do desafio da 

interpretação e da relação com o ouvinte, que a performance surda está 

arraigada ao corpo de seu artista. 

 

 “Eu acho muito importante que os ouvintes assistam histórias 
em Libras, pois meu primeiro contato com a literatura foi a ouvinte e eu 

ficava muito impressionado com as histórias que eu via, Os Três 
Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, era tudo oralizado, mas eu 

gostava. Quando comecei a produzir literatura surda fui adaptando 

essas histórias e, hoje, temos nossas próprias histórias que são 
importantes os ouvintes conhecerem também. É uma troca cultural. 

(Bruno) 

 

“Vocês conhecem o cantor Roberto Carlos, romântico, as 

mulheres ficam emocionadas ao ouvi-lo e ver sua interpretação 
musical. Eu não entendia por que, então peguei um DVD dele e vi que 

tinha uma música com nome Mulher de 40, fiquei curioso e pedi para 

um TILS CODA interpretar para mim, ele fez em Português sinalizado, 
eu compreendi e fiz uma adaptação dramatizada”. (Sandro) 

 

 Os surdos enfrentam muitas tensões no contexto da 

interpretação, poderiam ser citadas aqui diversas histórias, onde o surdo 

é subjugado às barreiras emergidas devido à diferença linguística e 

cultural impostas pela sociedade. A proposta dos artistas é de que o 

ouvinte olhe, veja, sinta a performance e se aproxime integralmente 

desse corpo que diz tantas coisas. Ainda que por intermédio da 

interpretação ou tradução, para eles é fundamental que a literatura surda 

seja difundida para toda sociedade, é uma forma de se fazer conhecer, de 

mostrar quanto conhecimento sua língua e cultura são capazes de 

produzir. Considerando a realidade conhecida do quanto os surdos 

historicamente fazem o esforço para compreender a cultura e a língua 
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oral-auditiva, é natural que em algum espaço queiram que sua língua e 

cultura sejam preservadas e lidas em sua essência. 

 

“Os surdos aproveitam para mostrar sua identidade e cultura 

para a sociedade através da literatura, criam histórias, poesias de 

assuntos polêmicos para discutir com a sociedade em geral, também 
para mostrar os potenciais do sujeito surdo. Temos nossas dificuldades, 

nossas experiências de sofrimento, mas também temos muitas 
conquistas para contar e isso fortalece o povo surdo. O surdo não deve 

ficar passivo à literatura ouvinte, deve acreditar que é capaz de 

produzir sua própria literatura. Acho que a literatura surda empodera o 

surdo nas questões políticas, educacionais, na formação e na cultura do 

surdo enquanto sujeito. Para mim é muito importante ensinar libras 

através da literatura surda”. (Bruno) 
 

Embora a interpretação da performance surda seja uma 

atividade polêmica e delicada para os artistas, é também uma forma de 

contribuir na difusão da literatura surda. Desta forma, considera-se que a 

desejada aproximação do ouvinte à cultura surda através do contexto 

artístico, pode passar por uma interpretação bem específica, notando que 

os próprios artistas já vêm adotando estratégias para uma interpretação 

que interfira o mínimo possível na língua visual. A intenção é diminuir 

as diferenças linguísticas postas entre as modalidades espaço-visual e 

oral-auditiva e, para além, dissolver as tensões culturais presentes nas 

relações entre surdos e ouvintes e suas respectivas culturas. Tais 

aspectos culturais são motivados por questões sensoriais. Se os surdos 

são capazes de fazer leitura labial, guiar-se por pistas cinestésicas para 

compreender a língua oral, o que se poderia pensar que é impossível 

para o ouvinte se guiar pelos desenhos produzidos artisticamente pelo 

corpo do artista surdo. Para Bruno e Sandro é uma via de mão dupla, no 

caso de performance, a questão não é dispensar a interpretação, mas o 

mais importante é manter a arte da língua de sinais em seu nascedouro. 

 

5.2.2 As estratégias dos artistas surdos para alcançar seu espectador 

não sinalizante  

 

Quando questionados sobre a necessidade de interpretação de 

suas performances, os artistas foram categóricos em afirmar que é 

possível para o espectador não sinalizante compreender suas 

performances. Reconhecem que existem alguns textos mais complexos, 
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que demandam auxílio da interpretação e não uma interpretação 

completa.  Citam o caso de poesias, onde, de fato, é difícil para o não 

sinalizante compreender, mas que é possível fazer uma explicação antes 

da performance, esclarecer elementos do enredo. Entretanto, mesmo 

assim, consideram o caso de poesia mais complexo para a leitura no 

corpo do artista.  

Conforme Bruno: 

 

“No caso de poesia é mais complexo, eu explico antes os 

significados de alguns sinais, mas acho difícil para os ouvintes 

compreenderem as poesias próprias da cultura surda, eu acho que os 

ouvintes gostam de ver, acham bonitas as performances, a estética 

criada no corpo do artista, mas não conseguem realmente apreender o 

que realmente significa. Os contos e histórias são mais fáceis para eles 
entenderem. Os ouvintes não estão acostumados com o olhar, a 

expressividade do olhar é muito importante na cultura surda, parece 
que os ouvintes não prestam muito atenção nas expressões do olhar”.  

 

 Apesar de reconhecerem algumas limitações para a 

interpretação, como no caso de poesias, assumem postura otimista 

quanto ao acesso do não sinalizante às suas performances via corpo do 

artista. A grande preocupação que colocam é o quanto o espectador 

pode perder da cultura surda se estiverem dependentes da interpretação, 

quando intencionam manifestar sua arte sem grandes intervenções da 

língua oral. Essa perda não implica em conteúdo ou informação, e sim 

em contato com o surdo e sua língua, pois como Bruno avalia, o ouvinte 

acha a performance bonita, a estética interessante e esse resultado para 

ele é suficiente na performance de poesias.  

O artista surdo espera a apreciação de sua performance, de seus 

movimentos, da estética que sua língua visual pode produzir, é o 

momento de provocar os sentidos, de dissolver barreiras que já 

enfrentam no cotidiano, onde em intermináveis situações dependem da 

interpretação para entender e se fazer entender. Acreditam no contexto 

artístico que a língua pode ser mais democrática, o artista ou a intérprete 

dão as dicas, o artista compõe a performance em maior parte por signos 

performáticos e o espectador faz seu movimento em direção ao visual. 

Mourão (2011, p. 109) explica sobre a produção de literatura 

surda, justifica a forma do surdo se expressar nesse contexto e o desejo 

em partilhar suas experiências com os ouvintes: 
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Como expliquei anteriormente sobre a história da 

comunidade surda, os valores das pessoas surdas e 

ricas experiências linguísticas se expressam na 

própria língua do surdo. Eles, os surdos 

construíram seu processo da vida, em meio a 

vivências e experiências, repassadas de geração 

em geração pelo povo surdo. Portanto, eu 

confirmo que os significados são construídos 

pelas pessoas surdas no ato de sinalizar, visualizar 

e interagir, depois em uma segunda língua, no ato 

de ler, escrever e interagir na comunidade ouvinte 

para se tornarem bilíngues em fronteiras culturais. 

 

Imagina-se que o conceito de “bilíngues em fronteiras 

culturais”, trazido por Mourão (2011), trata-se do movimento que o 

surdo faz em direção à língua oral ou escrita do País, bem como em 

direção à “comunidade ouvinte”. O surdo aprende a segunda língua para 

interagir com a sociedade ouvinte e assume ser bilíngue por parecer ser 

a única maneira de estar nesta “fronteira cultural”.  

 

Sandro trouxe o seguinte depoimento: 

 

“Alguns surdos me perguntam por que os ouvintes só têm que 

aprender uma língua e nós surdos duas, eu sempre digo que é 

importante aprender várias línguas”.  
 

Sim, é importante aprender várias línguas tanto para surdos 

quanto para ouvintes. Os ouvintes precisam reconhecer a língua de 

sinais como língua, uma língua que pode lhes abrir novos horizontes. 

Cogita-se, ainda, que esses “bilíngues em fronteiras culturais” são os 

surdos tentando fazer leitura labial, que, na maioria dos casos, os fazem 

muito bem, lendo e escrevendo sem terem aprendido a fonética da 

língua. E são os ouvintes tentando fazer a leitura no corpo do artista. Os 

surdos necessitam de outras pistas para os orientarem na leitura labial e 

os ouvintes também precisam se localizar neste espaço de fronteiras 

com as estratégias que os surdos se propõem a oferecer para que 

acessem o máximo da cultura surda. 

 

“Se tem muita mímica, CL, expressão facial, não precisa 

intérprete, eu combino com a plateia antes alguns sinais. Também 

combino antes com o intérprete alguns sinais para ele passar para o 
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espectador, os que são muitos claros eu peço para o intérprete não 

interpretar. Desta forma, o espectador aprende alguns sinais, eu 

também procuro fazer mais devagar dependendo do público e aí eles 
conseguem ir lembrando os sinais que combinamos. Porque se o 

intérprete interpretar, tudo parece que perde a minha cultura surda, a 

minha expressão, pois ficam prestando atenção só na voz do intérprete, 
mas não percebem o visual, então acho que isso não tem graça. Por isso 

penso em formas de o ouvinte compreender a minha performance. Eu 
não concordo com uma interpretação que acompanha todo meu texto, 

senão o que eu estou fazendo aqui? Não precisa da Libras. Para mim o 

melhor é combinar algumas palavras com o intérprete e com a plateia 

antes de começar a performance”. (Bruno) 

 

 É muito interessante perceber a preocupação do artista com a 

sua arte, estão implicados com a construção de sua língua e cultura e 

sugerem formas de todos participarem. Suas performances são como 

tesouros sagrados e é como um espaço que não precisa ser maculado 

para ser entendido, entretanto precisa ser verdadeiramente sentido. 

Quando não concordam com a interpretação integral de suas 

performances, justificam sua presença, mais que uma presença física, 

uma presença que emana os sentidos puramente através do silêncio do 

seu corpo que tanto comunica e que tanto quer se comunicar.  

 

“Eu quero ter contato visual com o público, a plateia é o foco 
mais importante. Procuro fazer performances bem atrativas, com 

muitos gestos, CL, muita expressão para chamar bastante a atenção das 

pessoas que estão assistindo”. (Bruno) 
 

“Para mim o mais importante é despertar a emoção do público 
com o teatro. Quando eu percebo que não estou conseguindo essa 

reação do público, tento artifícios diferentes para alcançar esse fim. 

Porque o meu grande desejo é que o surdo se emocione com minha arte 

e eu me sinto orgulhoso com isso. Pois, para os ouvintes a música faz 

isso, desperta grande emoção”. (Sandro) 
 

 Os artistas produzem arte para alcançar seu público, sejam eles 

surdos ou ouvintes, o objetivo é ter contato, é emocionar. Convergindo 

com os pressupostos de Duchamp (2004) na relação artista, público e 

obra de arte, Bruno e Sandro constroem e reconstroem em nome desse 

fazer artístico, que não está exclusivamente em seus corpos, mas no 
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contato de olhar com o espectador e no quanto o espectador consegue 

apreender e manifestar os impactos causados pela arte surda. Os artistas 

acreditam que a expressão que envolve a língua de sinais nas 

performances está além da língua. Empenham-se em estratégias que 

atraem os espectadores, surdos ou ouvintes, através dos signos linguais 

performáticos que caracterizam o conteúdo performático como obra de 

arte, como literatura surda tornando as performances inconfundíveis. 

 

“Quando eu sei que a plateia não sabe Libras eu procuro como 

estratégia usar mais gestos, CL, incorporação, eu evito os sinais. Por 

exemplo, substituo o sinal de flor pelo CL, o sinal de cachorro pela 

incorporação. Desta forma, acredito que podem compreender com 

clareza. Quando o público é misto, surdos e ouvintes é possível usar 

essas estratégias”. (Bruno) 
 

A seguir, será ilustrado com algumas imagens retiradas das 

entrevistas, exemplos que os artistas sugerem como estratégias para 

facilitar a compreensão do espectador, mas não só isso, também um 

apelo estético que caracteriza a performance, proporcionando ao 

espectador um conteúdo visual mais acessível e atraente.  

Conforme citado acima por Bruno, ele sugere sinalizar a flor 

com CL ao invés do sinal em Libras para flor, também incorpora o 

cachorro com DI para evitar usar o sinal de cachorro. Utilizar os 

recursos da língua performática é uma forma diferente de contar a 

história, que também pode ser contada por uma língua de sinais mais 

lexical, mais linguística e menos semiótica, depende do objetivo do 

texto e do público que se quer alcançar.  

Os artistas recontaram suas histórias antes das entrevistas, 

contaram em Libras para a pesquisadora, com poucos signos 

performáticos, pois o objetivo não era entreter a pesquisadora, e sim 

explicar o enredo das histórias.  

Sendo assim, entende-se que as performances surdas são 

caracterizadas pelo tom artístico, dependendo da literatura que ele quer 

produzir. 
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Figura 8: Bruno mostra o sinal de flor em Libras. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 
 

Figura 9: Bruno sugere um CL para flor. 

   
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Figura 10: Bruno mostra o sinal de cachorro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 
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Figura 11: Bruno sugere DI com incorporação do cachorro. 

   

Fonte: Arquivos da autora. 

 

 Bruno trouxe na entrevista alguns exemplos de que é possível 

para o artista surdo adaptar suas performances, tornando-as mais 

acessíveis ao espectador não sinalizante e ainda assim se manter artística 

e com as marcas da cultura surda. Considera muito importante a 

presença de ouvintes nas apresentações, pois isso faz parte de uma troca 

cultural fundamental para sociedade, assim como uma oportunidade de 

divulgar sua arte, sua língua e cultura. Entende a necessidade de 

interpretação como auxílio tanto para o artista quanto para o espectador, 

pois poderá ter uma mediação que o aproximará do seu público. 

Dependendo do teor da performance, não é possível dispensar 

completamente a interpretação, pois facilita os primeiros contatos do 

artista com os espectadores deixando-os mais abertos a receber a arte 

visual.  

Sandro faz algumas reflexões acerca de sua postura quanto ao 

seu público espectador e sua postura para apresentação de suas 

performances: 

 

“Eu não fico preocupado se é ouvinte que não sabe Libras. 

Minhas apresentações têm característica teatral, eu uso muitos CL, 

gestos, expressão facial e corporal. Acho que isso facilita para qualquer 

público entender. Faço minhas apresentações para surdos e para 

ouvintes da mesma maneira. Já apresentei para uma plateia repleta de 
ouvintes e apenas um surdo. Todos compreenderam com muita clareza. 

O contrário também já aconteceu e o resultado foi o mesmo”.  
 

  Para Sandro, independente de seu espectador ser surdo ou 

ouvinte, sua performance é construída com elementos teatrais, 

explorando muito da visualidade, da expressão corporal e facial ao que 
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julga ser acessível a sinalizantes e não sinalizantes. Ele reconheceu que 

eventualmente usa alguns signos lexicais e que pode precisar de 

interpretação para esses, mas prefere dispensar interpretação, pois 

acredita que a atenção deve estar totalmente voltada para a expressão do 

artista, independente se o espectador sabe ou não língua de sinais. Ao 

analisar juntos sua performance em “Toque para a vida”, sem dúvidas é 

muito expressivo e usa poucos sinais, entretanto, ao mostrar outros de 

seus trabalhos gravados em vídeo, reconheceu que usa muitos sinais e 

que pode ser difícil a compreensão sem interpretação. Para a 

performance    analisada,   Sandro    foi    categórico   que   dispensa   a 

interpretação e que ele tem recursos para alcançar seu púbico.  

Bruno apresentou suas estratégias e afirmou que fica claro para 

a plateia entender o que ele quer mostrar:  

 

“Em minha opinião não precisa interpretação de minhas 

performances. Se estou ministrando uma palestra, ok, é necessário 
TILS, mas para apresentar performance teatral não precisa. Se têm 

sinais, na maioria das vezes, eu consigo adaptar para CL, gestos. Ex: 

caneta, faço sinal de escrever, cigarro, fumar. Banheiro, eu uso CL ao 
invés do sinal”.  

 

Figura 12: Sandro mostra o sinal de caneta. 

  
Fonte: Arquivos da autora. 
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Figura 13: Sandro faz CL para caneta e gesticula o ato de escrever. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Figura 14: Sandro faz o sinal de banheiro e gesticula o ato de ir ao banheiro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

 O surdo tem no campo da visualidade seus recursos linguísticos. 

Seu corpo expressa tudo que precisa comunicar, sua língua é completa, 

complexa, mas pode ser acessível e os artistas se propõem a isso, a 

democratizar suas apresentações para manifestar sua cultura através da 

arte produzida em seus corpos que falam. Quando Bruno e Sandro 

trouxeram suas estratégias para compreensão da performance, 

colocaram no sentido de o ouvinte ou não sinalizante terem acesso 

direto à mensagem no corpo do seu artista, podendo fechar seus ouvidos 

e verem. Também no sentido de apreciação da performance na fonte, na 

língua e na cultura surda sem dependência de interpretação.  
Vista a dimensão, a qualidade da expressividade das 

performances que foram analisadas, percebeu-se que, de fato, é possível 

a proposta de Bruno e Sandro para a interpretação de suas performances. 

A língua de sinais manifestada artisticamente pode despertar no 
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espectador o interesse pelo olhar, a apreciação dessa arte está 

diretamente relacionada a não interpretação integral. Acima de tudo, se 

o artista surdo apresenta seu desejo quanto ao tipo de interpretação ou a 

não interpretação é porque ele tem claros seus objetivos com sua arte e 

pode escolher de que forma chegará ao seu espectador.  

Acredita-se que seja mais uma característica peculiar ao 

contexto artístico o envolvimento a nível linguístico do artista com seu 

espectador.  

 

5.3 ANÁLISE DO PROCESSO DE INTERPRETAÇÃO 

SIMULTÂNEA: DOIS TILS PROFISSIONAIS – ENTREVISTAS 

RETROSPECTIVA E SEMIESTRUTURADA 

 

Para análise do processo de interpretação simultânea dos dois 

contos objetos desta pesquisa, “O papagaio rei” por Bruno e “Toque 

para a vida” por Sandro, foi necessário triangulação metodológica, 

conforme consta no Capítulo 4. Na primeira etapa, foram feitas duas 

entrevistas com TI1 (tradutor-intérprete 1) e TI2 (tradutor-intérprete 2), 

uma semiestruturada e retrospectiva (logo após findar a tarefa de 

interpretação) e a outra estruturada (com 14 perguntas e seus 

desdobramentos, semanas após a realização da tarefa, conforme 

disponibilidade de horários dos envolvidos). Na segunda etapa, a 

ferramenta de análise é o ELAN, onde constam efetivamente as 

interpretações realizadas pelos TILS, em forma de trilhas, de onde 

foram elaboradas as categorias de análise das interpretações. As análises 

foram iniciadas com as entrevistas, retrospectiva e estruturada. 

A importância da entrevista retrospectiva consistiu em obter 

impressões mais imediatas dos TILS, logo depois de realizada a tarefa 

de interpretação. Nesse momento, expressaram mais sobre seus 

sentimentos quanto a dificuldades nas interpretações, escolhas 

tradutórias e elementos das performances. Com informações e 

impressões recentes na memória, os TILS ponderaram sobre a 

interpretação que fizeram. Desse ponto de partida, considerou-se, na 

entrevista estruturada, os desafios que se colocam para a realização da 

interpretação de performances, quais elementos podem caracterizar a 

interpretação simultânea no contexto artístico e as competências 

tradutórias que podem ser desenvolvidas para a realização deste trabalho 

específico.  
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A análise temática da entrevista retrospectiva é ampliada pela 

análise da entrevista estruturada onde se estruturaram as três grandes 

categorias conforme o quadro que segue: 
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Quadro 1: Análise temática das entrevistas dos TILS profissionais. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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5.3.1 Desafios para a Interpretação Simultânea no contexto artístico 

 

Nas entrevistas, os TILS pontuaram as dificuldades e os 

desafios colocados para o contexto artístico baseados nos contos de 

Bruno e Sandro e também em suas experiências profissionais. A partir 

desses apontamentos faz-se uma reflexão sobre alternativas que 

viabilizem o trabalho de interpretação simultânea no contexto 

específico, resguardando os interesses do artista surdo, do espectador e 

da cultura surda.  

As dificuldades mais recorrentes, elencadas nas entrevistas, 

quanto à simultânea de performance são as que seguem no esquema 

abaixo: 

 

Quadro 2: Desafio para Interpretação Simultânea no contexto artístico. 

1) Desafios para a Interpretação Simultânea no contexto artístico 

1.a Falta de formação/despreparo 
 

 

 

 

1.a.1 Desconhecimento dos conteúdos; 

1.a.2 Não conhecer a área artística; 

1.a.3 Falta de contato com o artista 

surdo. 

1.b Decisões tradutórias 
 

1.b.1 Interpretar metáforas, 

antropomorfismos, alternância de 

personagens, descrição imagética, 

expressão facial e corporal; 
1.b.2 O discurso adotado pelo 

intérprete, as escolhas lexicais e as 

inferências; 
1.b.3 Interpretação performática. 

1.c Interpretar sinal - voz 
 

1.c.1 Controle emocional. 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

1.a Falta de formação/despreparo 

 

1.a.1 Desconhecimento dos conteúdos; 

1.a.2 Não conhecer a área artística; 

1.a.3 Contato com o artista surdo. 
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“A interpretação simultânea
29

 não é um dom divino, ela precisa 

ser devidamente organizada com antecedência, estudada, planejada. Se 

a gente não estudar, não consegue fazer minimamente uma boa 
interpretação simultânea”. (TI2) 

 

A história de formação dos TILS, em sua Constituição, mostra 

suas bases na interpretação comunitária (RODRIGUES, 2010). Em seus 

primórdios, são advindos do âmbito familiar e religioso (SANTOS, 

2006), (QUADROS, 2014), como acompanhantes dos surdos mediando 

uma comunicação de caráter assistencialista. Somente quando a 

comunidade surda constituiu um grupo com identidade sócio-cultural-

política, o TILS se firmou como profissional. É a participação ativa dos 

surdos na sociedade que apresenta a demanda de formação adequada 

para tradução e interpretação.  

Atualmente, os surdos têm se apropriado dos seus discursos e 

deles partem a mensagem construída em sua língua e cultura. Desta 

maneira, os surdos fazem parte da sociedade de forma ativa e não mais 

passiva. Consequentemente, os TILS têm transitado em diversos e 

diferentes espaços comunicacionais na condição de profissional da 

tradução e interpretação, um status diferente ao que se apresentava antes 

do decreto 5626
30

 (2005). Por muito tempo, a história atribuiu aos TILS 

um “dom divino”, consideradas pessoas especiais pela mediação que 

faziam (SANTOS, 2006), e esse foi o início do processo para se 

compreender a complexidade da atividade de traduzir e interpretar 

(LUCIANO, 2005). As demandas diárias que são apresentadas aos TILS 

evidenciam que os conhecimentos e saberes estão além do 

conhecimento bilíngue, uma realidade sentida pelos TILS quando atuam 

em diferentes contextos.  

Segundo os TILS, a interpretação simultânea no contexto 

artístico tem suas especificidades e exige uma produção diferente dos 

demais contextos, tanto para a interpretação performática da língua oral 

para língua de sinais, quanto para a interpretação da língua de sinais 

para língua oral.  

 

                                                        
29

 Apesar de as entrevistas estarem direcionando o assunto para o contexto 

artístico, os TILS falaram sobre a interpretação simultânea de modo geral, com 

suas características e demandas comuns para qualquer contexto. 
30

 Decreto que regulamenta a Lei de 10.436 de 2002 – que dispões sobre a 

Língua Brasileira de Sinais. 
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“Em uma palestra, a densidade do conteúdo é muito maior. Na 

poesia ou no conto é menos conteúdo e mais performance. Em uma 

palestra não há grande necessidade de ficar olhando para o 
palestrante, o conteúdo é passado na interpretação. Interpretação de 

palestras a densidade lexical é muito maior. O nível de 

responsabilidade em passar a informação é igual para palestras e para 
o contexto artístico. O mais importante é passar a emoção, a arte e 

esses elementos estarão presentes na língua de partida e não na 
interpretação. Em contexto de palestra, a performance não é 

importante, o importante é o conteúdo a informação”. (TI1) 

 

Convergem com Rigo (2013, p. 55) que afirma ser indicado aos 

TILS que desejam atuar nesta área, que frequentem cursos de artes 

dramáticas, desenvolvimento de personagem, e outras recomendações 

afins. Reconhecem as peculiaridades e desafios para as diferentes áreas, 

especialmente, quando não fazem parte de seu arcabouço formativo ou 

experiência.  
 

“A minha dificuldade em interpretar no contexto artístico é a 

falta de experiência, é a falta de formação”. (TI2) 

 

1.a.1 Desconhecimento do conteúdo 

 

Rodrigues (2013, p. 97) mostra dados de sua pesquisa sobre as 

principais dificuldades enfrentadas pelos TILS na interpretação 

simultânea. Apontam o desconhecimento do conteúdo como grande 

desafio em qualquer contexto. Independente da área de atuação, o 

conhecimento prévio do assunto seria fundamental para garantir o 

mínimo de eficiência neste trabalho. Destacam resistência em interpretar 

qualquer texto que não seja de sua competência, citam restrições em 

interpretar músicas e poesias (RODRIGUES, 2007, p. 98).  

Os depoimentos de TI1 e TI2 confirmam a pesquisa de 

Rodrigues.  Para TI1 a experiência com a performance de Bruno foi 

desafiadora, porém já conhecia o artista e a performance e, segundo ele, 

facilitou a organização da interpretação. “Eu já conhecia o conto de 

Bruno e, por isso, foi mais fácil”.  
Em contrapartida, na experiência de TI2, o processo foi mais 

complexo. 
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“Me faltou competência referencial, pois eu não sabia o 

assunto que seria tratado”. E ainda: 

 

“Este é um contexto em que eu não transito muito, entretanto já 

fui colocado no fogo e precisei interpretar, me senti incapacitado frente 

ao público, frente ao artista que tinha um nível alto de performance 
artística. Não tive acesso antes e não sabia quais que estratégias 

utilizar” [...]
31

 
 

Formação adequada, conhecimento na área afim é indispensável 

para que o TILS tenha condições de acompanhar o artista e levar o 

público à compreensão da mensagem com qualidade literária e não 

somente em nível de informação. O TI1 observou nos contos de Bruno e 

Sandro elementos poéticos na construção dos textos, declarou que havia 

participado de uma oficina sobre interpretação simultânea de poesias em 

língua de sinais e tentou colocar em prática as orientações recebidas 

para o caso de poesias (QUADROS & SUTTON-SPENCE, 2014). Em 

seu processo formativo, tem buscado conhecimento na área artística por 

interesse em atuar nesse contexto, pondera: 

 

“O que me tranquilizou foi o fato de ter participado da oficina, 

ou seja, já tinha um conhecimento prévio de como fazer interpretação 

simultânea no contexto artístico; desta forma, tinha mais consciência do 

que poderia fazer”. (TI1)  
 

1.a.2 Não conhecer a área artística 

 

Considerando as peculiaridades do contexto artístico para a 

interpretação simultânea, os TILS fazem contraponto com contextos, 

onde normalmente atuam profissionalmente. Ainda é muito recente a 

discussão e pesquisas sobre a interpretação de performances, mas 

iniciativas como a oficina citada por TI1 já começam a agregar no 

processo formativo dos TILS, ao menos, já se configura uma 

modalidade, ou recurso interpretativo que contemple as especificidades 

artísticas da performance. 

                                                        
31

Nesta citação, o TILS está se referindo à situação específica em que fez 

interpretação ao vivo. Ele se reportou a essa experiência para ilustrar a 

dificuldade com o contexto artístico e a interpretação que acabara de fazer para 

a pesquisa. 
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“Em uma palestra, normalmente recebemos o material e 

estudamos, revisamos os conteúdos a serem passados. Acho que 

palestra é mais tranquilo para interpretar porque é o meio que mais 
transitamos, está mais comum em nossa realidade. As estratégias já 

estão mais claras, a forma de fazer já está mais estabelecida e estamos 

mais presos ao conteúdo, as informações linguísticas e não há 
classificadores e expressões faciais para se preocupar muito”. (TI2) 

 

A dificuldade e a complexidade são desvantagens colocadas 

para o contexto artístico, seria o fato de estarem mais acostumados com 

contextos de interpretação comunitária e educacional, onde atuam, 

diariamente, dedicando tempo para o estudo e, consequentemente, para 

a formação. Apresentam as dificuldades com as performances no 

sentido de ser uma linguagem não cotidiana, por ser uma linguagem de 

texto artístico, que exige também interpretação de metáforas que se 

mostram inerentes às obras artísticas. Ambos entrevistados ressaltam o 

nível linguístico incorporado nas performances. Não se sabe ainda como 

alocar esses valores em relação à dificuldade para as performances, 

entretanto, além dos entrevistados, empiricamente, há muitos TILS que 

manifestam o desafio a mais para a interpretação de performances 

(FELÍCIO 2013, LUCHI 2013, MASUTTI 2007, RODRIGUES 2013). 

Observa-se na performance dos contos que a língua de sinais é 

diferente de outros contextos, como já foi citado. Esse estudo não é 

linguístico, por isso não se fará essa análise. Tal constatação empírica, a 

priori, corrobora para a investigação em questão, identificando como a 

interpretação pode ser realizada e garantir a obra artística da língua-

fonte, a satisfação do artista, do TILS e do espectador, pois, conforme 

Masutti (2007, p. 3), a língua de sinais imprime uma potência de 

sentidos que são incomuns ao olhar, necessitando uma interpretação 

complexa e sofisticada.  Tocante ao TILS e à interpretação, o desafio 

consiste ainda na falta de estratégias tradutórias específicas para o 

contexto artístico, na identificação de como construir efetivamente a 

interpretação. Sendo assim, tem-se a impressão de que os TILS 

necessitam saber como fazer, não somente para dar conta da tarefa, mas 

também por implicação à arte surda como manifestação cultural 

(MASUTTI, 2007).  

 

“Senti falta de estratégias de tradução, competência tradutória. 

Principalmente dos classificadores, as expressões não manuais, 

descrições imagéticas, me faltou competência tradutória. Eu senti falta 
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de estratégias que dessem conta de passar um classificador para Língua 

Portuguesa. Essa é uma grande lacuna na nossa formação e há tempos 

escuto intérpretes reclamando sobre isso e em uma performance poética 
os classificadores são quase 80% da performance”. (TI2) 

 

Os TILS ressaltam as estratégias tradutórias por despretensão de 

equivalência reconhecendo os limites entre o sonoro e o visual. O 

reconhecimento emerge ao oscilarem pelo discurso estruturado no corpo 

em movimento e no discurso propagado pelo som (MASUTTI, 2007), 

compreendem a diferença nessas produções tornando incompatível 

alguma equivalência. Apresentam essa dificuldade em uma lacuna 

formativa, sentem como um problema a ser solucionado, entretanto nas 

interpretações realizadas demonstram destreza ao escolherem não 

interpretar CL, DI, expressões faciais e corporais, ou ao interpretar a 

cena descritivamente. As decisões são dos TILS competentes e 

comprometidos com o texto surdo, o desabafo pela falta de competência 

tradutória no contexto artístico remete a ilusão que se tem de colação ao 

outro, como se fosse possível ao intérprete se responsabilizar pela 

mensagem que o espectador somente poderá ver no corpo do artista.  

A interpretação da língua visual para a língua oral implica uma 

extração de significantes e significados que talvez não se materialize na 

voz do intérprete em um texto domesticado, mas poderá se materializar 

na subjetividade de cada um dos envolvidos no processo tradutório e de 

apreciação da performance. 

 

 O intérprete deve passar o conteúdo, a arte está na língua- 

fonte, na performance. Uma interpretação concisa estrangeiriza o texto 
forçando o espectador a buscar os significados na língua-fonte. A 

estrangeirização na interpretação promove o conhecimento de outras 
culturas”. (TI1) 

 

Por um viés de aproximação cultural, problematiza-se a 

produção de sentidos para todos os envolvidos nesse processo, aliviando 

consideravelmente o fardo do intérprete que se coloca, nesse contexto, 

como mediador cultural, diferente de assumir a responsabilidade e o 

peso do texto original. Pois, o original na modalidade visual não se 

desprenderá do corpo do artista pela voz do intérprete, mas pela 

aproximação que os envolvidos serão capazes em despender na direção 

de uma compreensão cultural mútua. A propósito, Masutti (2007, p. 

109) destaca que “Se nenhum texto se separa de sua leitura, os textos em 
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língua de sinais acentuam esse aspecto. O corpo do sinalizador dá a ler a 

sua diferença de sentidos por meio de seu caráter cênico”. 

 

1.a.3 Falta de contato com o artista surdo 

 

“Uma apresentação desse porte tem que ser pensada, 
conversada com o artista surdo, a interpretação nesse caso, deve ser 

uma ação conjunta entre autor e tradutor” [...]. (TI1) 
 

O intérprete busca com o surdo, referências que o habilite, que 

o autorize a realizar a interpretação de seu texto, além de uma simples 

troca de informações sobre conteúdos linguísticos. O TILS anseia por 

uma intimidade com a linguagem expressa no corpo do artista surdo, 

pois reconhece o ato cênico tecido nesta língua, em especial, na 

performance artística.  

Para tanto, consideram ser possível uma interpretação 

simultânea bem sucedida a partir de estudo diligente e contato com o 

artista surdo, ou seja, primeiro deve ser feito o trabalho de tradução e de 

preferência com o autor da performance. Seria um passo, não somente 

com vistas a dissolver dificuldades, mas pretendendo integrar, unificar 

as mentes que estarão envolvidas na produção e apreciação da 

performance.  

Nesse movimento, entre o TILS e o artista surdo, ambicionando 

em algum nível que se desprenda o texto original do corpo tornando-se 

legível aos olhos do TILS, não somente via competência linguística, 

mas por um contato destemido produto de uma relação afetiva e de 

confiança.  

 

“Eu fiquei com medo e receoso em fazer a reconstrução do 
período, isso se dá pela falta de acesso ao material com antecedência e 

pela falta de uma conversa com o artista antes da performance”. (TI2) 

 

A preparação do TILS para atuar no contexto artístico parte do 

profundo conhecimento linguístico da língua de sinais (competência 

linguística), perpassa a cultura surda e adentra aos conhecimentos 

performáticos da língua artística
32

.  

                                                        
32

Kaneko e Mesch, 2013 falam sobre a direção do olhar no uso criativo da 

língua de sinais que marca a produção de performances de contos e poesias. 
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Posto que, para TI1 e TI2 é fundamental o contato e o preparo 

do texto com o autor da performance, reforçando seus depoimentos à 

primeira entrevista, afirmam a necessidade de um processo tradutório 

antes da interpretação, convergindo com Napier, et.al. 2006.  

Segue depoimento de TI1: 

 

“Eu acho que esse processo é um processo tradutório. Se o 

intérprete consegue simultaneamente interpretar o sinal isso é ótimo, 
mas exige um preparo anterior junto com o artista surdo e que o artista 

use exatamente os sinais combinados com o intérprete”. 

 

 A estratégia sugerida por TI1 em que o artista use “exatamente 

os sinais combinados” para que consigam acompanhar a performance 

sem surpresas, é provavelmente o desejo da maioria dos TILS. 

Entretanto, considera-se que o ambiente artístico por si 

promove liberdade criativa e não é possível assegurar que o artista não 

improvise ou dependendo da interação do público, que não mude o 

rumo da performance a contento do espectador. Por isso, torna-se tão 

primordial que o TILS possa não só conhecer a performance que 

interpretará, mas que conheça o perfil, o estilo do artista surdo.  

 

TI1 completa: “A forma como o artista constrói a performance 

também vai depender do público que ele quer atingir”. 

 

1.b Decisões Tradutórias 

 

1.b.1 Interpretar metáforas, CL, antropomorfismos, alternância de 

personagem, descrição imagética, expressão facial e corporal; 

1.b.2 Escolher o tipo de discurso, léxicos, inferências;  

1.b.3 Interpretação performática. 

 

1.b.1 Interpretar metáforas, CL, antropomorfismos, alternância de 

personagens, descrição imagética, expressão facial e corporal 

 
“Minha grande dificuldade foi o nível de registro, ele usa uma 

língua de sinais muito metafórica e que nós não temos acesso aos 

significados dessas metáforas”. (TI2) 
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Os TILS manifestam algumas preocupações em relação à 

produção interpretativa do texto: o tipo de discurso a adotar, dos léxicos 

a escolher, das inferências a fazer e do sentido a oferecer. 

 

“Quero saber o que a comunidade surda
33

 espera, por exemplo, 

 no caso de metáforas eu quero saber se eu devo adaptar ou 
não”. (TI1) 

 

Portanto, trata-se de um campo de negociações e salvo a 

competência tradutória, apresenta o desejo em atender o espectador. As 

entrevistas mostraram que para além de apontar competência na 

interpretação o TILS pretende que o espectador alcance o texto no corpo 

do artista e uma forma de fazê-lo seria abstraindo o conteúdo das 

informações linguísticas do conteúdo extralinguístico que compõe a 

performance artística.  

 

Segundo TI1, “O intérprete deve passar o conteúdo, a arte está 

na língua-fonte, na performance”.  

 

Certamente, essa não é uma decisão simples. Como julgar e 

definir o que é alcançável viso-espacialmente sem o auxílio da 

interpretação? O fato de se tratar de arte liberta, de certo modo, para o 

exercício subjetivo da criatividade, o TILS invoca naturalmente seu 

senso crítico, pois ele é o tradutor, ou a ponte.  

As metáforas presentes nas performances constituem um 

esforço a mais para os TILS, conforme pontuado por TI2. Como 

mencionado anteriormente, um elemento necessita ser negociado em um 

trabalho de parceria com o autor nos desafios para a interpretação. 

 

“A situação ideal para interpretação simultânea no contexto 

artístico é intérprete e artista surdo discutirem a interpretação juntos”. 

(TI1)  

 

O ideal seria o TILS não decidir sozinho, todavia deverá fazê-lo 

quando não houver outra forma. O crivo será por competência e uma 

                                                        
33

Nesta citação o TILS indica comunidade surda no sentido apresentado por 

Strobel (2008, p. 29). A comunidade surda é constituída por surdos e ouvintes, 

por exemplo, os familiares, professores, intérpretes e amigos que compartilham 

de interesses em comum. 
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boa dose de intuição fará adentrar na metáfora. É como se atingisse a 

um nível a mais na superfície, identificando os sinais, decodificando-os 

para a língua de chegada até trazer o sentido linguístico, isto é, existe no 

nível metafórico o sentido que deverá submergir, só é preciso saber se é 

possível, como fazê-lo e se deve fazê-lo. 

Como exemplo, apresenta-se a experiência de TI1 com a 

performance de Bruno, que o colocou num impasse ao decidir não 

inferir sua compreensão aos sinais que seguem na Figura 15: 

 

Figura 15: Morcego morde o pássaro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

O artista sinalizava a cena em que o morcego morde o pássaro 

surdo e suga sua cultura e sua identidade surda. Para TI1 ficou claro que 

se tratava do implante coclear (conforme sinalização na Figura 8), 

metaforicamente o pássaro surdo foi implantado pelo morcego que 

representa a cultura ouvinte e o implante desqualificaria a identidade 

surda. Foi essa a compreensão de TI1, entretanto optou por descrever a 

cena literalmente “o morcego morde o pássaro”. Considerou ser um 

tema polêmico e como não havia conversado com o autor da 

performance, fez uma escolha que permitiria o espectador fazer sua 

própria leitura. 

 

“Se você começa a dar muitas informações, fazer muitas 

inferências, você limita a criatividade da audiência e pode até dar 
informações diferentes ao desejo do artista”. (TI1) 

 

Destaca-se que este caso exemplifica a arte da língua de sinais 

(a metáfora construída na língua visual), a arte para a interpretação 
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simultânea (as palavras-chave “o morcego mordeu o pássaro”), a arte 

que se constituirá na mente do espectador (as opções criativas de 

compreensão). A decisão tradutória poderá aproximar ou afastar o 

espectador da cultura surda; segundo o TI1, atribuir significados tão 

precisos para a performance, limitaria a criatividade do espectador e 

poderá não estar de acordo com a intenção do autor. As considerações 

de TI1 convergem com o conceito de desconstrução logofonocêntrica 

(MASUTTI, 2007) que propõe o desafio para a interpretação de uma 

língua cinésico-visual para uma língua oral. A priori, a tarefa seria 

decodificar as “cifras” da língua de sinais. Todavia, na performance, a 

estética dá o tom artístico que a significa e toca ao TILS oferecer esse 

tom a interpretação criativa exaltando a cultura surda.  

 
O olhar é um significante que marca a relação do sujeito 

surdo e impõe a tarefa da tradução um decifrar constante, que 

gera, por sua vez, novas cifras de leitura. Aquilo que se vê 

quando se olha é modificado, profundamente, de acordo com 

a experiência cultural que se tem com a visão. A cultura 

surda estabelece uma relação direta com o corpo em 

movimento, e que se torna uma estética a ser percebida pelos 

intérpretes de línguas de sinais. Na captura da dinâmica do 

movimento, constrói-se o sentido e a própria arte. 

(MASUTTI, 2007, p. 86). 

 

A partir das experiências dos TILS entrevistados, o que vem se 

delineando para a arte da interpretação de performances surdas é de que 

a interpretação seja menos afetada pela cultura ouvinte “A domesticação 

é um problema onde as culturas dominantes pretendem mostrar que só 

existe uma cultura”. (TI1). O empenho do TILS consistirá em, por seu 

olhar atento e habilidade tradutória, identificar e julgar os signos 

performáticos, executando sua sentença pela fala ou pelo silêncio, mas 

aquele silêncio que não significa ausência da fala. No contexto artístico, 

as experiências mostraram que menos intervenções da fala podem 

promover a mensagem visual. Os movimentos realizados pelo artista na 

performance são a própria arte, como sugerido pelos próprios TILS. A 

tentativa de domesticar esse texto consiste em dissolver as sensações 

que a performance provoca em meras informações.  

 

“O mais importante é passar a emoção a arte e esses elementos 
estarão presentes na língua de partida e não na interpretação”. (TI1) 
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Os TILS destacaram como dificuldade a troca de personagens e 

antropomorfismo, desta forma, torna-se uma informação elementar para 

TILS e espectador. 

 

“Essa é a dificuldade em identificar os personagens porque às 

vezes não é explícito pelo sinalizante”. (TI1) 
 

 Devem ser marcados os personagens e os cenários subtraindo 

esforço para a interpretação e, consequentemente, para o espectador.  

Em performances, é muito comum o artista incorporar mais de 

um personagem e objetos endossando a estética literária de contos e 

narrativas (MOURÃO, 2011). Tais características sugerem que para o 

contexto artístico, o TILS precisa acompanhar atentamente os 

movimentos no corpo do artista buscando os elementos que marcarão 

essas trocas de personagens de modo a realizar uma interpretação bem 

sucedida (MASUTTI, 2007). Em um processo tradutório, essas ações 

são estudadas, monitoradas.  

O TILS pode ver e rever o vídeo (no caso de já ser gravado) 

assegurando não confundir as descrições imagéticas, nomeando com 

mais precisão personagens, objetos e ações, conforme reflexão de TI1: 

 

“Rigo (2013), usa um termo chamado de “sinal-arte”, são 

sinais poéticos em sua estrutura e estética, mas me parece difícil usar 

isso na interpretação, mas sim na tradução”.  

 

 Na interpretação simultânea esse mapeamento é feito quando o 

TILS tem oportunidade de conhecer o texto com antecedência, quando o 

artista pode explicar os detalhes de sua sinalização artística ou quando 

ele já conhece os meandros e as pistas subjacentes à performance. 

Sobre o conto de Bruno, TI1 ressalta que a sinalização e 

performance é de muita qualidade artística, “A sinalização dele ficou 

ótima, ele é muito talentoso”, entretanto sentiu dificuldades em 

acompanhar alguns movimentos que remontavam as cenas, sentia-se 

confuso e, por isso, cometeu alguns equívocos quanto aos 

antropomorfismos (pássaro e árvore).  

 

“A parte da árvore como personagem, isso me complicou, acho 
que falhei nesse momento. Eu não sabia que a árvore tinha 

cumprimentado os pássaros”. (TI1) 
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O antropomorfismo consiste em incorporações de pessoas, 

objetos e animais, uma característica da língua de sinais que é marcante 

nas performances surdas.  

Para além, Bauman (2006) considera a sinalização como uma 

câmera de cinema. Afirma que o poeta surdo, como câmera, pode 

produzir imagens usando ângulos, movimentos e pontos de vista.  Ele 

mostra imagens de muitos ângulos, tais como alto, baixo, esquerda e 

direita e apresenta o ponto de vista de personagens diferentes, conforme 

mostra a sequência de imagens nas Figuras 16. 

Figura 16: Mudança de perspectiva e personagens. 

Incorporação do pássaro e pássaro somente nas mãos. 

 

  
 

Incorporação da árvore. 

 

 
 
Árvore incorporada de um lado e pássaro em uma das mãos. 
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Fonte: Arquivos da autora. 

 
O sinalizador é como uma câmera, que produz 

imagens de diferentes ângulos; a câmera pode 

capturar, ainda, uma enorme variedade de 

sequências. Em uma sequência, muitas 

composições, movimentos e perspectivas podem 

ocorrer, bem como a sequência possuir 

variabilidade na velocidade. (KLAMT, 2014, 

p.113). 

 

A composição de sinalização das Figuras 16 mostra Bruno 

compondo o pássaro em duas perspectivas, a primeira ele incorpora o 

pássaro com todo o corpo e, na segunda, em uma perspectiva mais 

aberta, o pássaro é incorporado apenas pelas mãos do artista. 

Novamente incorporando o pássaro com todo corpo, um braço se 

mantém estendido, representando agora a árvore, o pássaro volta a ser 

representado pela outra mão e pousa no braço que ficou estendido. Por 

fim, ele abre o outro braço e balança como se fosse uma árvore. “Esses 

atos performáticos tornam-se exercícios de dramatizações que 

possibilitam a internalização de ordens discursivas visuais”. (MASUTTI 

2007, p. 98). Nesta cena, conforme será visto na análise das 

interpretações, TI2 não conseguiu interpretar a alternância das 

incorporações ou antropomorfismo, a sequência de movimentos é rápida 

e sutil, ou seja, não sabia mais se era um pássaro ou dois pássaros e não 

mencionou o pouso do pássaro na árvore.  

Masutti (2007, p. 99) nos elucida o fenômeno: 

 
O que ocorre, portanto, é um processo de 

internalização cultural a partir daquilo que se está 

vendo cotidianamente operar não apenas 

linguisticamente, mas pelo exercício de 

elaboração de uma visualidade que excede à 

gramática da língua e suas feições apreensíveis. O 

tradutor se coloca no movimento híbrido de 

utilizar seus sistemas de referências para capturar 

o que permanece em fronteiras idiomáticas. A 

tradição de aprender a ver não surge sem uma 

tradição de leitura que deixe de operar com a 

tensão das vozes, a do tradutor, a dos surdos e a 

dos ouvintes. As relações de linguagem com 

movimentos de modalidades de sistemas orais e 
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cinésicos-visuais aproximam-se, afastam-se, 

imbricam-se, diferenciam-se e estranham-se 

radicalmente.    

 

O TILS compreendeu a cena visualmente, sua angústia para a 

interpretação consistiu em não colocar em palavras o que via em uma 

simultânea. Para uma tradução certamente o faria, extrairia da cena seu 

significado e sua poesia, entretanto mentalmente esteve em uma tensão 

entre vozes, sua voz mental (sem palavras, somente com os signos em 

língua de sinais) e as mãos e o corpo do artista surdo que ecoavam sem 

fronteiras entre as línguas visual e oral. A decisão do TI2 foi a de não 

interpretar a referida cena, pois suas palavras poderiam ser tendenciosas 

e ainda fugazes. Apesar de ter autojulgado como falha de interpretação, 

vê-se desnecessário tal conflito, já que a língua de sinais pode ser lida e 

compreendida sem ser traduzida ou interpretada. 

 

1.b.2 O discurso adotado pelo intérprete, as escolhas lexicais e as 

inferências 

 
A performance surda é impactante, mesmo para aqueles que não 

conhecem  a língua de sinais (FELÍCIO, 2013). O TILS experiente sente 

a responsabilidade implicada ao trazer o sentido para a língua oral de 

algo tão impresso na língua de sinais. Assume uma posição onde o 

narrador não deterá o texto em sua voz, esse narrador delega ao 

espectador seu espaço criativo na narrativa quando não infere o sentido, 

mas sim o significante. 

 
“Eu tentei não poetizar tanto na interpretação para o 

espectador não ficar preso ao texto de voz e tentar entender a 

mensagem no corpo do artista”. (TI1) 
 

 A ideia é a de abstrair do intérprete o texto produzido pela 

interpretação e coaduná-lo ao texto fonte, tornando-o acessível aos não 

sinalizantes. Se o texto fonte está em poder do intérprete, a performance 

surda termina nessa voz, não seria justo com a cultura visual que o 

produto de sua arte não seja visual. Mesmo diante dessas considerações, 

o intérprete é narrador e recebe a demanda de escolher o discurso com 

suas implicações subjetivas, impactando o ato interpretativo em um 

discurso direto ou indireto. 
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Outro elemento importante na constituição 

literária em língua de sinais é a produção do 

discurso direto e indireto e sua inter-relação. O 

jogo constitutivo dos papéis cênicos se faz com a 

incorporação ativa dos personagens nos atos da 

fala, o que demonstra a necessidade de uma 

habilidade do narrador para se converter 

rapidamente nos diversos personagens presentes 

na narrativa. (MASUTTI, 2007, p. 97). 

 

O TILS é o narrador da performance, desse local estabelece a 

relação que fará entre as línguas envolvidas, espectador e artista, 

consciente de que sua voz é o caminho para a compreensão, mas não a 

compreensão em si. Suas escolhas determinarão a relação que o 

espectador fará com a performance. Performático, TI2 optou por uma 

interpretação que não escapasse da voz nenhum elemento visual, mas a 

análise das interpretações mostra os percalços enfrentados por ele ao 

perceber que não seria possível trazer para voz tudo que se apresentava 

no corpo do artista (SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014).  

Ele argumenta que ficou preocupado em perder informações e 

declarou: 

 

“Eu sem dúvida enxugaria um pouco mais o texto. Eu comecei 
a fazer um discurso em primeira pessoa tomando a voz dos personagens 

e depois eu vi que não ia dar certo. Eu faria um discurso indireto 

partindo do pressuposto de que o contrário não deu certo. Eu mudaria o 
nível de registro não tentando adequar a voz a cada personagem, falar 

sobre o que está acontecendo, mas sem dar uma interpretação 

simultânea completa”. (TI2) 
 

A contundente competência tradutória dos TILS aqui 

entrevistados respalda os fenômenos linguísticos que são desvelados 

nessas interpretações, ou seja, não por falta de conhecimento linguístico 

ou extralingüístico. Os TILS conhecem bem os meandros e as 

estratégias tradutórias para realizar com eficiência uma interpretação 

simultânea. Entretanto, frente às complexidades que estão para além de 

uma estrutura linguística, estão os desafios constituídos pela forma.  

A forma como é tecida a língua de sinais performática, como 

exemplo que segue na Figura 17: 
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Figura 17: Incorporação do caçador. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

O movimento do corpo, a expressão facial, a incorporação do 

personagem, o cenário, o significado, a sequência do que está prestes a 

acontecer na cena, estão todos esses elementos presentes nesse 

movimento paralisado por essa foto. O que o TILS irá dizer? Por que ele 

precisa dizer o que pode ser visto e sentido? As filmagens das 

interpretações capturaram cenas interessantes dos TILS fazendo 

expressões de dúvida, expressão de que não sabiam o que dizer, 

revelando a realidade do que ocorre na interpretação de performances. 

Os TILS não apresentaram dificuldades com os sinais, tampouco com o 

sentido das histórias em sua completude. A dificuldade se mostrou no 

mito de que tudo deve ser traduzido. 

 

“Existe uma concepção por parte da comunidade surda
34

 de 
que o intérprete tem que dar conta de todo o texto, tem que interpretar 

tudo”. (TI2) 
 

No contexto artístico isso poderá representar a tensão de vozes 

sugerida por Masutti (2007) e ainda como Berman (1999, p. 39), a 

tradução como impossibilidade e traição, “Se letra e sentido estão 

ligados, a tradução é uma traição e uma impossibilidade”. 

 

                                                        
34

 Novamente se refere à comunidade surda conforme Strobel (2008). Neste 

caso específico, trata-se de pessoas ouvintes que se interessam pela cultura 

surda, pois se versa da interpretação na direcionalidade língua de sinais para 

voz. O contrário cabe à interpretação performática (quando é na direcionalidade 

língua oral para língua de sinais). 
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1.b.3 Interpretação performática 

 

Parafraseando Berman (1999) aborda sobre a tradução de 

poesias, se a arte da língua de sinais está na dança visual remontada no 

corpo do artista surdo, tentar interpretar para uma modalidade 

linguística diferente podendo ser uma “traição” ao sentido e ao sentir a 

língua de sinais. Buscando uma pretensa equivalência
35

, esse equívoco 

pode ser cometido por todos nós tradutores/intérpretes, TI2 adotou na 

maior parte do tempo uma interpretação que é a normalmente adotada. 

O texto em sinais está passando por seus olhos, desta maneira organiza o 

material visual em material fonético priorizando o texto em uma 

interpretação performática.  

A diferença que se coloca para o contexto artístico é que esta 

não é somente uma interpretação simultânea, mas é arte e como tal está 

demandando uma criação que a preserve. Considerando as dificuldades 

apresentadas por TI2, ao optar por uma interpretação performática, a 

interpretação de performance surda é proposta pensando em preservar a 

arte e a cultura surda, também para otimizar o trabalho do intérprete 

diante dos desafios que se têm apresentado, diminuindo a zona de tensão 

entre o visual e o auditivo. O TI1 escolheu conscientemente 

experimentar uma nova forma de interpretar, ainda que com dúvidas e 

ressalvas especialmente por não ter conversado com o artista sobre a 

performance.  

Respaldado por sua experiência profissional, TI1 pôde concluir: 

 

“Na língua de sinais se usa muito a repetição, principalmente 

na poesia. Nem sempre a repetição em Libras pode ser feita em 
Português, fica chato. Na comunicação de modo geral, repete-se para 

fixar, na interpretação, para acompanhar o texto em Libras ou 
preencher o tempo. Para acompanhar a repetição de sinais na língua 

oral, tem que se usar a prosódia, dessa forma cria-se uma interpretação 

performática, fazendo a pessoa se emocionar com a informação 

auditiva. [...] Eu escolhi dar pista, mas acabei poetizando um pouco 

também. De modo geral fiz uma interpretação simultânea mais concisa, 
pensando em o espectador não ficar preso no texto de voz”. 

                                                        
35

Essa equivalência sugere uma interpretação intralingual (JAKOBSON, 2010) 

onde o TILS busca equivalentes na própria língua de sinais para nomear CL, DI, 

antropomorfismos. Encontrados os sinônimos na língua de sinais ele passa a 

buscar seus equivalentes na língua oral, onde, ao descrever a cena, pode 

corromper o texto artístico. 



171 

 

 

 

 

 

 

 A interpretação performática é bem apropriada quando a 

língua-fonte é oral e a alvo é a de sinais, pois para o surdo é 

fundamental que o TILS consiga transferir as emoções causadas pelos 

efeitos sonoros, pela prosódia, para o corpo. De qualquer forma, os 

efeitos que são causados pelo som, por uma rima de palavras, por 

aspectos culturais estarão inevitavelmente presos na língua-fonte, o 

TILS consegue fazer adaptações. O ritmo, a prosódia é possível de se 

alcançar através das expressões faciais e corporais, como recursos 

extralinguísticos para interpretação
36

 artística. Frente a características 

tão peculiares ao contexto artístico, o TILS tem demandas que não estão 

limitadas a fazer uma interpretação para voz, mas em fazer uma 

mediação cultural (FELÍCIO, 2013), uma interpretação que emocione o 

público por facilitar a compreensão visual.  

 

“De modo geral acredito que o intérprete pode contribuir 
aproximando o espectador do artista surdo fazendo menos interferência 

possível. O intérprete faz a mediação cultural conforme a necessidade 

do público”. (TI1) 
 

Quando se trata de literatura surda é a língua-fonte que alcança 

o espectador, é a performance do artista que provoca sentimentos em 

quem está assistindo. A interpretação tem sua função que deverá ser 

delimitada, funcionando como uma ponte para o espectador, para TI1: 

 

“Quando se traz toda descrição para o Português, se perdem 

os elementos visuais”. 
 

De outra forma incorre-se em algumas possibilidades: 

interpretação performática, uma interpretação que sobrecarrega o texto 

visual, uma interpretação que não conduz o espectador adentrar no texto 

surdo, ratifica-se neste estudo, é na performance que está a arte 

(SUTTON SPENCE & QUADROS, 2014), o entretenimento. 

 

“Se eu descrever toda performance, o espectador poderá fechar 

os olhos e ficar ouvindo só a interpretação”. (TI1) 

 

                                                        
36

Ver mais em Rigo (2013) em seu trabalho sobre a tradução de canções de 

Português para Libras. 



172 

 

 

 

 

 

Para a interpretação da performance surda, não é isso que se 

quer. Vistas as dificuldades dos TILS em alguns aspectos das 

performances, entende-se que o espectador pode abrir seus olhos para o 

texto visual e não fechá-los se apoiando somente no texto de voz. 
 

1.c Interpretação sinal-voz  

 

1.c.1 Controle emocional 
 

Pelo pressuposto de que a arte em língua de sinais está 

diretamente impressa no corpo do artista, uma performance com 

interpretação sugere alguns conflitos. Observa-se que esses conflitos não 

são necessariamente de ordem linguística, mas cultural. Por um viés 

dialógico, pode-se dissolver esses conflitos compreendendo o conteúdo 

cultural dentro da língua de sinais performática, nesse caso, o foco não é 

linguístico, mas sim estético, a imagem fala por si (KINCHELOE, 

2015), ou seja, por uma via gramatical (da língua de sinais) e de 

escolhas tradutórias (para a língua-alvo) talvez não haja grandes 

obstáculos considerando os princípios de tradução entre quaisquer 

línguas. Todavia, o sentir que é absorvido pela leitura do rosto e do 

corpo do artista, é a leitura da forma como o surdo experimenta e 

vivencia o mundo, portanto sua cultura.  

 

“Na interpretação artística existem os elementos peculiares da 
performance. Como fazer todos aqueles elementos corporais tomarem 

forma na sua voz? Esse é um esforço bastante complicador”. (TI2) 
 

Esses elementos corporais são de ordem linguística da língua de 

sinais, mas pode-se percebê-los também como digitais da cultura surda 

pela forma como é expressão do pensamento e do sentir da pessoa surda. 

É possível para a interpretação performática criar um novo texto na 

língua oral e, assim, ferir o pressuposto aqui defendido. Porém, segundo 

os TILS, a quantidade de elementos da sinalização performática que 

adentram por seus olhos não caberia sincronicamente em sentenças 

produzidas pela língua oral. Desta forma, variáveis como ritmo, tempo e 

controle emocional são equacionados de modo a entrelaçar as escolhas 

lexicais da língua oral à leitura corporal, que se espera que o espectador 

possa fazer. Por decisão tradutória o intérprete poderá não entrar em 

zona de tensão, avaliando não ser possível para a língua oral traduzir o 
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intraduzível da performance surda, optando pela palavra-imagem
37

 

(KINCHELOE, 2015) como estratégia e isso o aliviaria.  

 
O temor de que a interpretação não faça sentido 

para os envolvidos é algo que atemoriza os 

intérpretes. Há a responsabilidade de traduzir, 

muitas vezes, aquilo que não se deixa resignificar 

em outra língua, outra cultura e outra invenção de 

realidade. Não esmorecer diante da maldição 

babélica e perseguir sentidos que aproximem 

significantes para novas teias de relação é a tarefa 

de todo tradutor. (MASUTTI, 2007, p. 105). 

 

 Sincronizar os ritmos de duas línguas tão díspares consiste um 

desafio característico da simultânea, são textos atemporais (MASUTTI, 

2007, p. 107). É dado que, diante da complexidade da leitura da 

performance, muitas vezes, simplesmente não se sabe o que fazer com o 

texto que corre. A interpretação sinal-voz expõe ainda mais o TILS e 

não é somente uma questão de visibilidade por estar interpretando para 

sua língua materna, mas por sua própria escuta. Infelizmente, não será 

possível adentrar nas profundezas dessa escuta, que encadeia uma série 

de emoções. Todavia, reconhece-se que a tarefa do tradutor ao dar sua 

voz ao texto surdo, “perseguindo seus sentidos”, provoca sentimentos 

que não podem ser ignorados e necessitam serem trabalhados em seu 

processo formativo.  

Seguem desabafos dos TILS: 

 

“Me senti o pior intérprete do mundo. Como é de Libras para 

voz temos o feedback imediato, sabemos o que estamos perdendo de 

informação, conseguimos perceber melhor o que estamos fazendo. 
Vemos o que o artista está fazendo e sabemos que não estamos dando 

conta de colocar na voz, dentro da estrutura do português, o texto que 

está no corpo do artista. Se fosse de voz para língua de sinais o 

feedback não seria tão instantâneo. Nesse caso até podemos estar  

fazendo um trabalho ruim, mas não temos consciência disso então 
conseguimos controlar melhor as emoções”. (TI2) 

                                                        
37

Kincheloe (2105), conforme dialogismo de Bakhitin insere ao texto o foco na 

imagem, argumentando que somente a palavra não seria suficiente para explicar 

a língua. Para a autora a palavra imagem é como uma legenda para a sinalização 

de poesias que é diferente da sinalização cotidiana, formal ou informal. 
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“Eu prefiro interpretar de voz para sinal porque eu tenho mais 

experiência nesse sentido. Apesar de eu considerar muito interessante a 

interpretação sinal voz acho que o intérprete se expõe muito mais, ouvir 
a própria voz. Quando sinalizamos não percebemos nossos erros, na 

voz esses erros aparecem de forma imediata, mais exposta”. (TI1) 

 

As imagens capturadas pelo vídeo mostram, pelas expressões e 

longos silêncios, que durante a interpretação das performances os TILS 

conseguiam perceber imediatamente que não estava sendo possível 

estruturar na língua oral o texto visual. Percebe-se que é um fenômeno 

da interpretação de performance artística, pois a linguagem artística é 

construída por elementos linguísticos e recursos extralinguísticos 

(RIGO, 2013, p. 121), é como se o TILS precisasse fazer uma 

interpretação intralingual (JAKOBSON, 2010), buscando na própria 

língua de sinais significados para os recursos extralinguísticos ao passo 

que tentavam fazer  a interpretação para a língua oral. Consiste em 

interpretar os sinais linguísticos para a língua oral, interpretar o que são 

signos performáticos (antropomorfismo, descrição imagética, expressão 

corporal e facial) para a língua de sinais (mentalmente), buscando um 

equivalente e depois interpretar para a língua oral.  

 

“Eu busquei pistas nas informações linguísticas nos sinais que 

ele ia fazendo. Mas eu vi que na metade do texto isso não estava dando 

certo porque tinha muita coisa de descrição imagética de 
classificadores. Acho que pelo viés linguístico não é possível”. (TI2)  

 

Percebe-se nas performances surdas muitos elementos difíceis 

de serem, especialmente, interpretados. Se pelo viés linguístico não é 

possível, conforme depoimento do intérprete, como perseguir esse 

sentido trazendo-o para voz? Fica-se com muitas dúvidas ao tentar 

descrever uma cena, pois é necessário explicar na voz o que acontece 

visualmente, entretanto os intérpretes se sentem inseguros ao fazê-lo, 

pois, de certa forma, corrompe-se o texto visual e desconecta-se o 

espectador do seu artista e de sua obra, conforme Masutti (2007), como 

uma maldição babélica, perseguindo sentidos para aproximar os 

significantes.  

O TILS se identifica com o que está vendo na sinalização, no 

processo de se colar no outro e acaba se implicando emocionalmente 

com a interpretação especialmente por estar in loco. Sente-se 

responsável pelo texto tanto para a língua de sinais quanto para a voz. 



175 

 

 

 

 

 

Contudo, ver a sinalização e ouvir-se provoca sensação distinta quando 

a direcionalidade é inversa. A dificuldade em controlar algumas 

emoções em relação à interpretação, se apresentou especialmente por se 

tratar de interpretação sinal-voz, os TILS relataram suas dificuldades 

com essa direcionalidade da interpretação (RODRIGUES, 2013). 

Segundo os TILS, sinal-voz consiste em um desafio a mais para a 

interpretação simultânea, o feedback é instantâneo provocando 

avaliação e julgamento imediatos quanto à qualidade da interpretação. 

Quando se trata de um texto muito visual, considera-se que o espectador 

pode apreender nuances que se interpretadas para o Português, perderá a 

beleza que está na língua-fonte. Para TI1 o desafio de interpretar sinal-

voz é muito maior e em qualquer contexto, diz estar muito mais 

acostumado com a interpretação voz- sinal. O contexto artístico é ainda 

mais inédito, pois a consolidação da literatura surda é recente, diferente 

das línguas orais, e os surdos ainda estão se abrindo para este espaço de 

produção literária (SUTTON-SPENCE, et.al. 2017). 

 

“De modo geral me sinto extremamente nervoso em fazer 

interpretação simultânea para voz. Normalmente faço mais de voz para 
sinal, os surdos eram mais passivos nas escolas. É recente começar a 

fazer voz, dependendo da área, eu tenho dificuldade com vocabulário, 

minha linguagem é mais coloquial e fico nervoso por causa disso e 

perco muito tempo escolhendo palavras e acabo perdendo o conteúdo, e 

quanto mais nervoso piora a situação e não consigo encontrar as 
palavras. Então eu tenho muita dificuldade de língua de sinais para 

voz”. (TI1) 

 

Além dos principais fatores elencados pelos TILS sobre as 

dificuldades com a direcionalidade sinal-voz, pela maior exposição e 

feedback imediato, verifica-se que o contexto artístico sugere uma 

atmosfera distinta de outros contextos mais comuns de atuação para os 

TILS. Paira o elemento surpresa da fantasia, da história que será 

contada. É muito diferente quando, por exemplo, na sala de aula o 

professor gostaria que seus alunos, que são seus espectadores, já 

conhecessem algo sobre o conteúdo que ele irá trabalhar facilitando sua 

mediação. Por isso, esse professor sugere uma leitura prévia, uma 

pesquisa sobre o assunto da aula, ou seja, não há um elemento surpresa 

quanto o que irão aprender, o professor pretende que assimilem o 

conteúdo. No contexto artístico, o artista pretende surpreender, provocar 

sensações, emoções, divertir, entreter. O TILS se envolve com essa 
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atmosfera mais sensível, mais solta e precisa equilibrar suas emoções 

com a função de mediar os dois textos para o espectador, ainda que 

esteja devidamente preparado para a tarefa. 

 

“Também tem a questão do nervosismo do intérprete, como é 

um contexto mais sensível, que provoca nas pessoas uma reação, uma 
emoção, uma reflexão. Existe uma implicação emocional do intérprete 

convertido em nervosismo, em saber como dosar a emoção aplicada na 
voz de modo a provocar o mesmo sentido”. (TI2) 

 

Os vídeos capturaram também reações dos TILS à performance 

em si. Sorriam, concordavam, discordavam. Foram reações à arte e não 

à tarefa de interpretação. Mesmo diante de tantas discussões sobre a 

neutralidade do intérprete a não interferência, o sentir é inevitável e 

aplicado a qualquer contexto. A literatura surda vem se constituindo um 

artefato cultural que também empodera a língua de sinais e o TILS, 

nessa relação, pretende fazer suas negociações frente ao que é 

perfeitamente sentido, porém visivelmente intraduzível. Propor para a 

interpretação que o TILS transponha os limites do visível mesmo ao 

custo de um estranhamento desse texto, tem dificultado a relação deste 

com a arte surda. Profundamente, o TILS também se afasta da cultura 

surda quando tenta torná-la audível.  

 

 

5.3.2 Características do contexto artístico para a interpretação 

simultânea 

 

Atualmente no Brasil, o TILS não necessita ser formado em 

área específica de atuação para ser um profissional da tradução e 

interpretação, embora existam algumas iniciativas e discussões ainda 

embrionárias
38

. Sua formação permite que transite em diferentes 

contextos e dependendo de onde irá trabalhar se prepare para o exercício 

da tarefa. Tem-se visto que os espaços mais comuns de atuação do 

TILS, ainda são o educacional e o comunitário (BARBOSA, 2013), 

entretanto as demandas em diferentes contextos têm crescido pelos 

                                                        
38

Em Jaraguá do Sul consta um curso de pós-graduação em tradução e 

interpretação Libras/Português que não abriu, continha em sua proposta 

currículo por contexto específico. Também ver Santos (2016) e Vasconcellos 

(2016). 
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motivos já apresentados. A partir das entrevistas com os TILS, 

identificou-se elementos da língua de sinais artística e do processo da 

interpretação simultânea que caracterizam o contexto artístico com suas 

especificidades. Esses apontamentos poderão nortear o que se pretende 

chamar de ISA, Interpretação Simultânea Artística. O que poderá 

caracterizar ISA são os elementos que seguem no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Características do contexto artístico para interpretação simultânea. 

2) Características do contexto artístico para interpretação 

simultânea 

2.a Linguagem poética, artística, 

performática. 
2.a.1 Mensagem no corpo do artista; 
2.a.2 Expressões do corpo, mudança 

de perspectiva; 
2.a.3 Alternância de personagens; 
2.a.4 Gênero textual diferente do 

cotidiano formal e informal. 
2.b Interpretação Seletiva 2.b.1 Pouca informação por sinais, 

mais informações por signos linguais 

performáticos.  
2.b.2 Interpretação por palavras-

chave. 
2.c Processo Criativo 2.c.1 Subjetividade do artista, do 

TILS e do espectador; 
2.c.2 Conteúdo fortemente atrelado à 

fantasia e à imaginação. 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

2.a Linguagem poética, artística, performática. 

 

2.a.1 Mensagem no corpo do artista; 

2.a.2 Expressões do corpo, mudanças de perspectiva; 

2.a.3 Alternância de personagens; 

2.a.4 Gênero textual diferente do cotidiano formal e informal. 

 

Percebe-se que as performances surdas de contos, piadas e 

poesias, possuem características que marcam um contexto artístico para 

a interpretação simultânea. As performances manifestam uma 
linguagem poética, artística muito própria em sua constituição e o TILS 

reconhece que esses elementos fazem parte da arte em língua de sinais 

demandando uma interpretação diferente por contexto.  
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“O intérprete deve passar o conteúdo, a arte está na língua-

fonte, na performance”. 

 
TI1 sinaliza para aspectos artísticos da língua de sinais que 

podem ser lidos no corpo do artista surdo, são movimentos e expressões 

possíveis de serem traduzidos para a língua oral, mas para uma 

interpretação simultânea poderá comprometer o texto que está no corpo 

do artista. (TI1). Constatou-se nas pesquisas de Sutton-Spence & 

Quadros (2014) que o artista surdo constrói a língua de sinais de forma 

acessível aos não sinalizantes, podendo seu corpo ser lido como um 

livro, adaptando sua língua de sinais para que esses espectadores 

desfrutem do texto na língua-fonte como manifestação cultural e 

linguística. 

 
Identificamos que os poetas vêem a poesia 

sinalizada primeiramente como um ato linguístico 

e cultural para o público surdo e que eles usam 

uma gama de abordagens para se certificarem que 

esse público entenda a língua usada e o 

significado do poema. Entretanto, nós também 

vemos que o público ouvinte pode ser parte do ato 

poético se eles entendem língua de sinais, embora 

se espera que todos os ouvintes (sinalizantes ou 

não-sinalizantes) entendam o conteúdo de maneira 

diferente do público surdo por conta das 

diferentes formas sensoriais de experenciar a vida. 

Para aqueles ouvintes que não sabem sinalizar, o 

poeta expressa perspectivas claras das maneiras 

culturalmente apropriadas para permitir acesso à 

poesia. Nesse sentido, eles podem também 

aprender a ver o poeta como "o livro".
39

 

(SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014, p. 2). 

                                                        
39

Tradução da autora para: We find that the poets see signed poetry as primarily 

a linguistic and cultural act for deaf audiences and that they use a range of 

approaches to ensure deaf audiences understand the language used and the 

meaning of the poem. However, we also see that hearing audiences may be part 

of the poetic act if they understand sign language, although all hearing people 

(signers and nonsigners) are expected to understand the contente differently 

from deaf audiences because of their diferente life experiences. For those 

hearing people who cannot sign, the poets express clear views of the culturally 

appropriate ways to allow access to the poetry. In this way, they may also learn 

to see the poet as “the book.” 
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Os surdos vêm um crescente na produção de obras de arte em 

forma de literatura surda. São performances de poemas, contos e 

narrativas caracterizadas fortemente pela construção linguística e 

cultural do sujeito surdo (MOURÃO, 2011). A literatura produzida 

pretende atingir seus pares surdos, embora o público ouvinte sinalizante 

ou não, também seja apreciador de performances em língua de sinais. Os 

artistas também criam suas performances com elementos que podem ser 

compreendidos pelo público espectador sem que necessitem de grande 

interferência da interpretação. Trata-se de uma nova leitura, ou de uma 

leitura que não é feita em um livro comum, mas no livro em que se 

transforma o corpo do artista surdo ao realizar sua performance. 

 

2.a.1 Mensagem no corpo do artista 

 
 Diferente da interpretação entre línguas orais, toda nossa 

discussão é fundamental por se tratar de modalidades linguísticas 

distintas, com canais distintos de percepção das línguas (uma visual e 

outra auditiva). Desta forma, pode-se dizer que as línguas de sinais não 

precisam concorrer com as línguas orais, evitando sobreposição e o risco 

de apagamento cultural, especialmente por se tratar de manifestação 

artística.  

Os TILS, no momento de suas interpretações, reconhecem que 

elementos intrínsecos à língua de sinais não necessitam de interpretação 

para língua oral, causando, inclusive, prejuízos para a relação entre 

público, artista surdo e cultura.  

TI1 preconiza a necessidade de o espectador estar atento ao 

corpo do artista, ao invés de estar preso à interpretação simultânea, 

sugerindo que seja feito essa leitura no corpo do artista surdo, mesmo 

que o espectador não conheça língua de sinais, considerando acessível à 

extração de elementos semióticos para a leitura da linguagem 

performática. 
 

“Acho importante que seja passado para o espectador a 
orientação de prestar atenção no corpo do artista, prestar atenção na 

sinalização. Criar uma cultura de apreciação da performance 

sinalizada. O intérprete deve passar o conteúdo, a arte está na língua-
fonte, na performance”. (TI1) 
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Segundo os TILS, é mais importante para o contexto artístico 

que a interpretação seja concisa para que o espectador possa prestar 

atenção no corpo do artista. 

 

“Por isso acho interessante  passar  informações  concisas  e 

 rápidas, para  que  a  pessoa  possa  prestar  atenção no que está sendo 
 visto”. (TI1) 

 

  “É muito complexo pegar toda a expressão, toda a emoção 

que está na performance no corpo do artista e trazer para voz”. (TI2) 

 

 Os desafios que foram apresentados para a interpretação nesse 

contexto, mostraram os elementos da sinalização artística (RIGO, 2013) 

que diferem o processo interpretativo ou da transposição intersemiótica 

(CLÜVER, 2006), do visual para o oral. Sendo assim, os TILS 

concluem que não é uma deficiência, é complexo, mas não é impossível 

a partir da interpretação performática, da criação de um novo texto para 

língua oral. Entretanto, reconhecer as fronteiras entre a mensagem visual 

e a oral poderá trazer um ganho para a cultura surda na forma de 

expressão performática de sua língua. 

Em contraste ao contexto artístico, os TILS pontuam que o 

contexto de palestras, por exemplo, exige mais informações lexicais e 

que talvez pouco precise olhar para o palestrante. 

 

“Em uma palestra a densidade do conteúdo é muito maior. Na 

poesia ou no conto é menos conteúdo, é mais performance, em uma 

palestra não há grande necessidade de ficar olhando para o 
palestrante”.  

 

Postura que deverá ser diferente na interpretação de 

performances. Precisam ler o corpo do artista surdo buscando 

significados, há que considerar dois contextos muito distintos. 

 

Segundo TI1, para a interpretação artística, “o mais importante 
é passar a emoção, a arte e esses elementos estarão presentes na língua 

de partida e não na interpretação”. Afirma que a arte estará na língua-

fonte, ou seja, no corpo do artista e o desafio é identificar como alcançá-

la, como fazer uma interpretação simultânea que não fira a arte surda, a 

arte sinalizada. 
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“Como estamos acostumados com o contexto de conferência, 

nos cobramos a mesma postura de passar conteúdo no contexto 

artístico, que é diferente e exige outro tipo de interpretação. É muito 
complexo pegar toda a expressão toda a emoção que está na 

performance no corpo do artista e trazer para a voz”. (TI2) 

 

2.a.2 Expressões do corpo, mudanças de perspectiva 

 
 Reconhecer as dificuldades para a interpretação no contexto 

artístico é um passo importante para começar a identificar elementos 

característicos a esse contexto tão específico. As experiências com 

muitos intérpretes, (no convívio diário, nas redes sociais, por 

experiência própria) evidenciam a insatisfação com uma interpretação 

não elaborada, não direcionada, que revele os elementos artístico da 

performance. Um desses elementos deve estar na mudança de 

perspectiva, mais precisamente na forma apresentada na performance. 

Observa-se que incorporar um objeto/sujeito ou trazê-lo para as mãos é 

característico da língua de sinais, entretanto na performance existe uma 

motivação dramatizadora para esse recurso, onde o artista constrói sua 

apresentação criando alegoricamente a mensagem.  

Para os TILS, preservar os elementos culturais da performance 

na interpretação consiste em abstrair o que é puramente visual,  

“Quando se traz toda descrição para o Português, se perdem os 

elementos visuais”. 
 

Ainda conforme TI1: “Na língua de sinais, diferente da 

mímica, pode-se trazer o personagem para diferentes perspectivas, no 
corpo ou mão. Por exemplo: a menina está penteando o cabelo da 

boneca que está nas mãos, ao mesmo tempo ela faz o movimento e 
expressão da boneca, com a cabeça e rosto. Como passar isso para o 

Português?”. 

 

Se uma interpretação performática coubesse para o caso de 

sinal-voz, segundo TI1, o espectador poderia fechar os olhos, ouvir a 

interpretação e se sentir contemplado com a mensagem, entretanto 

perderia o conteúdo visual, perderia de fato a obra de literatura surda. 

 

“Se o intérprete detalha muito, a audiência poderia fechar os 

olhos e se emocionar com a interpretação que está ouvindo”. (TI1) 
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Para a interpretação simultânea, precisa-se colocar em palavras 

as nuances da língua e cultura em sinais? Ainda que, como no exemplo 

da boneca, se fosse possível e é no sentido de criar um novo texto, 

talvez domesticado, é o que se quer para a literatura surda? Arrancá-la 

de seu nascedouro, poderá implicar em sua morte, na morte do visível, 

do significado que está amalgamado aos movimentos visuais.  

Segundo o TILS, não é o que espera a comunidade surda. “A 

comunidade surda espera que a gente dê pistas, não passar todo o 
conteúdo, para que os ouvintes desenvolvam a percepção visual”. (TI1) 

 

2.a.3 Alternância de personagens 

 

 Outro elemento bastante presente em performances artísticas é a 

incorporação de personagens. De modo geral, também se percebe ser 

característico do surdo em suas narrativas, entretanto é apresentado 

como desafio para TILS, pois a velocidade com que o artista faz as 

mudanças de turno/personagens é, muitas vezes, incompatível com a 

interpretação simultânea (FELÍCIO, 2013).  

É um momento bastante delicado, os TILS reconhecem ser 

característico, porém colocar na voz cada personagem exige uma 

marcação mais eficiente, evitando equívocos na transposição. O TILS 

faz suas inferências, desta forma é mais um aspecto fundamental para o 

preparo da interpretação, que TILS e artista marquem esses elementos 

pontualmente.  

Apesar de TI1 divergir com alguns significados que Bruno deu 

para o seu conto ao sugerir uma tradução, ele afirma que deve respeitar 

as decisões do artista e não interferir no sentido que o mesmo quer 

passar para o espectador. “Eu achei estranho uma árvore ser um 

personagem, eu colocaria como parte do ambiente, do cenário”.  
No caso mostrado a seguir, na Figura 18, Bruno sugere a árvore 

como um personagem, TI1 acredita que a árvore era apenas parte do 

cenário e não interpretou quando a árvore cumprimenta o pássaro. Em 

sua opinião pode ter sido um erro de interpretação, entretanto sem 

perdas para o espectador que pode inferir seus próprios significados, já 

que a sinalização não demandou conhecimento linguístico e o 

personagem árvore não interferiu no sentido da história. Para ele o fato 

da árvore acenar para o pássaro não a confere status de personagem, mas 

somente parte do cenário da história. 
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“A parte da árvore como personagem, isso me complicou, acho 

que falhei nesse momento. Eu não sabia que a árvore tinha 

cumprimentado os pássaros. [...] Com a explicação do Bruno fica bem 
claro, aí eu entendi a forma como ele faz o movimento da árvore”. (TI1) 

 

Figura 18: Árvore cumprimenta o pássaro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

O exemplo apresentado demonstra as nuances da linguagem 

poética, artística. Neste antropomorfismo, pode-se sugerir que os 

pássaros estão se cumprimentando, como foi interpretado pelos dois 

TILS ou como afirmado pelo autor da performance que a árvore 

cumprimentou o pássaro, tanto como personagem quanto parte de um 

cenário vivo. As informações não prejudicaram a compreensão, todavia, 

considerando o antropomorfismo e que o TILS sabia se tratar de árvore 

e pássaro, a marcação dos sujeitos como palavras-chave (árvore e 

pássaro) permitiria o espectador fazer inferências e sua própria 

interpretação da cena.  

 A performance de Sandro trouxe um recurso muito interessante 

para facilitar aos TILS e espectadores quanto aos personagens 

incorporados em cena. Sandro utilizou uma marcação para caracterizar 

cada personagem em seus respectivos turnos, um simples laço 

ornamentou, caracterizou e os identificou. TI1 observou, “[...] a forma 

como ele marcou os personagens ajudou na interpretação, ficou mais 

evidente”.  

Na entrevista, Sandro declarou sua preocupação com os 

ouvintes que não sabem Libras, citou sua família, como exemplo, e 
constrói sua performance o mais teatral possível, para que o entendam 

sem mediação de interpretação. Evidente que é uma escolha muito 

pessoal, que passa pelo estilo do artista e seus objetivos ao apresentar 

sua arte.  
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A Figura 19 ilustra o recurso do laço utilizado  por  Sandro na 

marcação e caracterização de cada personagem. Na sequência de 

imagens, aparece a filha com o laço ao lado da cabeça, a mãe com o laço 

no centro da cabeça, o pai com o laço representando o bigode e o 

médico com a gravata borboleta.  
 

Figura 19: Figura 19: Os personagens – a filha, a mãe, o pai e o médico. 

  
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Apesar de ser um recurso interessante de marcação de 

personagens, TI1 considera que seria compreensível mesmo sem o uso 

do laço, reconhecendo que há riscos, naturalmente, de confundir as 

trocas. “[...] mesmo sem esse recurso, conseguimos perceber os 
personagens, mas em alguns momentos pode ficar confuso até mesmo 

para o artista”.  

Os movimentos do corpo, a direção do olhar, a mudança de 

perspectiva, a expressão facial determina cada personagem. Todavia, é 

um acompanhar constante, sobretudo por causa do ritmo do artista e da 

narrativa. Para uma interpretação fluída é fundamental a precisão dos 

personagens.  

 

“[...] o intérprete tem que se virar e entender o que o artista 

está fazendo, pode até parecer que a falha é do intérprete, mas na 
verdade pode ser do sinalizante, do artista”. (TI1) 

 

Para TI2, “A marcação que Sandro usou é de extrema 
importância, ajudou muito na interpretação. Se não existisse essa 

marcação seria um esforço a mais”.  

 
Um esforço a mais para o espectador também, que foi 

contemplado com mais esse elemento didático na arte de Sandro. 
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2.a.4 Gênero textual diferente do cotidiano formal e informal 

 

 Os elementos que, segundo os TILS, vêm caracterizando o 

contexto artístico para a interpretação simultânea estão na linguagem 

impressa no corpo do artista, nas mudanças de perspectivas da 

sinalização, na incorporação dos vários personagens em alternâncias 

rápidas e sutis. A língua de sinais construída nas performances é 

notadamente distinta da língua de sinais do cotidiano, seja ele formal ou 

informal. 

 

“Na hora de criar essa interpretação é difícil por causa da 

estética, conteúdo é mais fácil”. (TI1) 

 

Desta forma, se justifica que a interpretação sofra uma demanda 

também distinta na construção do texto para a língua oral. Em contexto 

de palestras, por exemplo, TI1 considera que o TILS se atém ao 

conteúdo, as informações lexicais, não há necessariamente uma 

performance ou uma linguagem metafórica. Normalmente o que o 

palestrante diz é o que ele quer dizer, o texto é informativo, com raras 

exceções poderá ser diferente. 

 

“Em uma palestra a densidade do conteúdo é muito maior. Na 

poesia ou no conto é menos conteúdo, é mais performance. Em uma 

palestra não há  grande necessidade de ficar olhando para o 
palestrante, o conteúdo é passado na interpretação. Interpretação de 

palestras a densidade lexical é muito maior. [...] Em contexto de 

palestra a performance não é importante, o importante é o conteúdo, a 
informação”. (TI1) 

 

Em um contexto educacional, em uma palestra, os assuntos 

implante coclear, cultura e identidade surda, por exemplo, são 

abordados de forma diferente e sabe-se que nesses contextos o objetivo 

é justamente comunicar esses conteúdos, o sinalizante proferirá seu 

discurso com este fim, com uma postura informativa diferente do 

contexto artístico, sem performance artística e provavelmente sem 

metáforas. As metáforas, quando acontecem nesses casos, são 

ilustrativas, didáticas. As performances artísticas sinalizadas pretendem 

emocionar, divertir, entreter o espectador com cultura (MOURÃO, 

2011).  
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Bruno apresentou uma performance, segundo ele, voltada para 

seu corpo, queria expressar o conto de forma empolgante para si e para 

quem o assistia sem se preocupar muito com a mensagem. A 

performance de Sandro é teatral, dramatizada, segundo o artista seu 

maior objetivo é emocionar em sua língua natural, corporal. Ele 

dispensa interpretação e constrói seu texto em uma linguagem mais 

gestual, sendo grande apreciador de Charlie Chaplin, inspira suas 

performances nesse grande artista. Sandro reconhece que usa sinais de 

Libras em suas apresentações e, desta forma, é necessária interpretação, 

entretanto ratifica que procura manter contato direto com seus 

espectadores de modo que necessitem o mínimo possível de 

interpretação para apreciarem suas performances. 

Para a interpretação simultânea artística se propõe que não 

esteja alocado ao TILS a responsabilidade de impactar o público com a 

interpretação, a linguagem artística consiste na criação diferente da 

língua produzida em outros contextos. Os artistas surdos manifestam 

desejo por terem suas performances apreciadas por pessoas ouvintes. 

Conforme Sutton-Spence e Quadros (2014), além de divulgar a cultura 

surda, consiste em uma oportunidade de aproximação com as pessoas 

que se interessam pela língua de sinais.  

A literatura se mostra um excelente artefato de apresentação 

cultural e linguístico, demonstrando que o surdo manifesta sua arte e sua 

cultura através de sua própria língua, explorando toda visualidade e o 

jeito surdo de ser (MOURÃO, 2011). O surdo expressa em suas 

performances a forma como ele vê o mundo, mas de uma maneira 

poética. Através de uma língua de sinais artística representa a realidade 

em uma escrita com todo seu corpo. Esse é um momento singular de 

expressão em que a interpretação simultânea não deverá ser intrusa, mas 

uma facilitadora da compreensão da arte surda. 

 

2.b Interpretação Seletiva 

 

2.b.1 Pouca informação por sinais, mais informações por signos linguais 

performáticos. 

2.b.2 Interpretação por palavras-chave. 

 

Nas entrevistas, os TILS evidenciaram a necessidade de 

estratégia para viabilizar a interpretação no contexto artístico, sobretudo 

por considerarem os elementos que caracterizam a performance artística. 

Desta maneira, por suas experiências e processo formativo, sugerem 
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uma interpretação seletiva em palavras. Essa conclusão não se deu a 

partir da arte em língua de sinais, mas sim das dificuldades na 

interpretação dessa arte. Independente da motivação compreendeu-se 

que o mais importante é que o espectador alcance a obra de arte no 

corpo do artista surdo. Reconhecidas as dificuldades para a interpretação 

simultânea e, ainda, reconhecida as possibilidades de interpretação 

performática, tradução e outras formas que possam existir, uma 

interpretação seletiva, como ponte para o espectador alcançar a 

linguagem visual, foi a sugestão dos entrevistados. 

Para TI1 e TI2, preservar a arte da língua de sinais consiste em 

manter informações no corpo do artista, apelando ao espectador que faça 

sua leitura. Conforme Clüver (2006, p. 20), o leitor toma suas decisões 

na forma como irá ler e interpretar uma obra de arte e segundo Duchamp 

(2004), a arte existe na relação entre a obra e seu apreciador.  

 

TI1 sugere: “Temos que passar o conteúdo em forma de pistas, 
a estética fica por conta da língua-fonte” e ainda “Não é possível 

descrever a cena, perde a beleza da performance, por exemplo, 

perspectiva, a plateia tem que perceber”. 
 

2.b.1 Pouca informação por sinais, mais informações por descrição 

imagética, antropomorfismos, expressão facial e corporal 
   

 As performances de Bruno e Sandro, em análise, são tecidas em 

uma linguagem artística apresentando seus conteúdos por imagens 

construídas no corpo do artista. São poucos os sinais em Libras 

presentes na narrativa, entretanto ao traduzir o texto para Língua 

Portuguesa constata-se que os mesmos contos poderiam ser traduzidos 

para a própria língua de sinais em uma tradução intralingual. Os artistas 

poderiam substituir os signos linguais performáticos (descrição 

imagética, antropomorfismos, expressão facial e corporal) por signos 

linguais lexicais (sinais icônicos, arbitrários) modificando a tônica da 

apresentação textual, destacando o conteúdo informativo, o que deixaria 

de ser uma performance artística. Assim e a partir dos depoimentos dos 

próprios artistas, a intenção da obra é tocar seu espectador pelas 

sensações provocadas pelo corpo do artista, por essa linguagem artística 

que prescinde de palavras. Tocante ao TILS, todos esses elementos 

performáticos deverão construir a interpretação.  
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“[...] daí temos que olhar pelo viés da descrição imagética, só 

que existem sinais nesse meio, então temos que nos orientar tanto por 

questões linguísticas como por questões extracorpóreas, como a 
descrição imagética de classificadores”. (TI2) 

 

 Os TILS vêm compreendendo as peculiaridades e a 

especificidade do contexto artístico e reconhecem que há limitações para 

a intervenção da interpretação simultânea. 

“Falar sobre o que tá acontecendo, mas sem dar uma 

interpretação simultânea completa”. (TI2) 

 

Todavia, o espectador também precisa dessa compreensão: 

“Existe uma concepção por parte da comunidade surda de que o 

intérprete tem que dar conta de todo o texto tem que interpretar tudo”. 
(TI2) 

  

Os TILS sugerem que o espectador seja parte ativa na 

interpretação da performance, estando consciente de que os signos 

linguais performáticos não passarão por tradução exigindo uma leitura 

do visual com auxílio da interpretação seletiva. 

  

“[...] especialmente na troca de personagem, na interpretação 

simultânea causa confusão a tentativa de uma interpretação 

performática. Por isso acho interessante passar informações concisas e 
rápidas, para que a pessoa possa prestar atenção no que está sendo 

visto. Acho importante que seja passado para o espectador a orientação 

de prestar atenção no corpo do artista, prestar atenção na sinalização. 
Criar uma cultura de apreciação da performance sinalizada. O 

intérprete deve passar o conteúdo, a arte está na língua-fonte na 
performance”. (TI1) 

 

Ressaltando o depoimento de TI1, quando se tenta trazer todas 

as informações da performance para a voz, se perdem os elementos 

visuais. São esses elementos visuais, tecidos por signos linguais 

performáticos, que marcam a cultura e a literatura surda.  

Conforme Kaneko e Sutton- Spence, 2016, o espectador poderá 

se apropriar sem necessariamente saber língua de sinais. 
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“Se você começa a dar muitas informações, fazer muitas 

inferências, você limita a criatividade da audiência e pode dar até 

informações diferentes ao desejo do artista”. (TI1) 
 

A interpretação simultânea poderá ser uma aliada, uma ponte 

que liga o espectador ao artista incentivando a criatividade e a 

autonomia no sentir. O texto baseado nas imagens da performance e em 

palavras, criam uma simultaneidade das linguagens visual e oral, 

possibilitando ao espectador a intersecção e a criação do sentido. 

 

2.b.2 Interpretação por palavras-chave 

 

Para propor uma interpretação simultânea seletiva deve-se levar 

em consideração, a diferença de modalidade entre o par linguístico 

envolvido. São dois canais que atuam simultaneamente (visual e 

auditivo) que favorecem ao espectador ouvinte apreciar a performance 

na língua-fonte com o auxílio de palavras-chave na língua-alvo. O 

entendimento de que o espectador tem condições de fazer a leitura dos 

signos performáticos da língua de sinais no corpo do artista, permite ao 

TILS construir uma interpretação que evidencie a literatura sinalizada 

(FELÍCIO, 2013).  

Segundo TI1 é fundamental que o espectador apreenda os 

elementos visuais da performance para apreciação da cultura surda, 

segundo ele é onde está a beleza do conto, poesia ou piada. A proposta é 

oferecer ao espectador palavras-chave que facilitem o acesso à língua de 

sinais no equilíbrio entre o esforço necessário para a compreensão do 

conteúdo e a percepção visual sem o auxílio de interpretação. 

Os TILS citaram que orientar o espectador quanto ao contexto 

da performance, esclarecendo enredo, personagens e cenário, seria uma 

etapa preparatória para a apreciação da arte surda. As palavras-chave ou 

pistas, como citou TI1, seria a forma da interpretação feita pelo TILS. 

São escolhas lexicais conscientes que orientam o espectador não 

sinalizante. Para a apreciação de performance surda é fundamental que o 

espectador esteja atento às imagens no corpo do artista, conforme 

Kincheloe (2015), somente as palavras não serão suficientes para a 

compreensão da arte, pois não explicam a língua de sinais. As palavras-

chave funcionariam como um “link”, que se abre na mente do 

espectador acessando com mais informações o conteúdo visual. Para os 

TILS essa seria uma forma de realizar uma interpretação mais enxuta, 
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tanto para a compreensão do espectador quanto para a expressão da 

performance surda.  

 

Em reflexão, após a interpretação do conto, TI1 considera: “Eu 

enxugarei mais a interpretação, não poetizarei tanto. Quando eu 

comecei a interpretação tive o desejo de poetizar, mas não sustentei até 
o final. São muitos elementos presentes nas performances. Como usa o 

antropomorfismo? Acabamos nos perdendo. Melhor escolher uma 
forma mais simples, mais limpa e sustentar até o final, dessa forma 

estaremos mostrando competência. Melhor garantir o que é capaz de 

fazer”. 

Após a interpretação do conto de Sandro, o TI2 também 

concluiu que deveria ser mais sucinto, contextualizar o espectador: 

“Falar sobre o que está acontecendo, mas sem dar uma interpretação 
simultânea completa”.  

 

Nessa interpretação os TILS precisaram fazer duas escolhas 

bem distintas, considerando o estilo teatral do artista. TI1 adotou uma 

interpretação com palavras-chave marcando personagens, algumas ações 

e cenários. TI2 optou em fazer uma interpretação o mais completa 

possível, descritiva, com discursos que se alternavam em direto e 

indireto, construiu conscientemente uma interpretação performática. 

Para os dois TILS a performance de Sandro foi menos complexa no 

quesito compreensão da mensagem. 

 

“O enredo da história facilita muito, tem uma sequência de 

acontecimentos muito claros, não tem metáfora, a língua de sinais dele 
é muito clara.” (TI2), porém o desafio constou em fazer as escolhas 

lexicais e inferências às cenas. 

 

Como exemplo, na cena em que o pai e mãe vão para o quarto 

ter relações sexuais para que a mulher possa engravidar, TI1 interpreta 

“a mãe leva o pai para outro aposento” e TI2 interpreta “Vamos, 

vamos”. A cena transcorre sem interpretação, na Figura 20: 
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Figura 20: Cena dos pais providenciando o bebê. 

  
Fonte: Arquivos da autora. 

  

 Sandro tem uma postura cômica em boa parte de sua 

performance, esse é um aspecto muito importante para os TILS 

considerarem no momento da interpretação. O nível lexical e de 

prosódia convergem com o tom do autor e tratando-se de uma narrativa 

relativamente longa, com muitos personagens e acontecimentos, os 

TILS sustentam a variação na interpretação para que não seja perdida a 

poética da performance. Essa condição foi desafiadora para TI1 e TI2, o 

vídeo com a gravação das interpretações capturaram as imagens dos 

TILS e ambos se manifestam por expressão facial e corporal, reagindo 

aos momentos cômicos da história e também aos momentos de drama, 

os momentos mais tristes da história.  

Essas reações podem indicar o quanto o contexto artístico 

envolve as emoções, até mesmo dos TILS que em qualquer contexto de 

interpretação despendem algum nível de implicação emocional (Masutti 

e Santos, 2008), como também pontuado por TI2. Identificar o teor do 

texto artístico (cômico, cinematográfico, drama, poesia, romântico, 

informativo, entre outros) orienta a interpretação, abre o leque de 

possibilidades para os TILS fazerem suas escolhas tradutórias conforme 

o estilo do artista e da performance. É nesse contexto que os TILS 

fazem suas escolhas lexicais.  

Conforme pontuado por Rigo (2013, p.57), apud Humphrey e 

Alcorn (2007), “interpretar uma forma de arte entre culturas é 
particularmente desafiador”. E o maior desafio talvez não seja encontrar 

os significados entre as línguas, mas que o leitor consiga ir ao encontro 

dessa cultura da experiência visual.  
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Adotar uma interpretação que preserve a cultura visual e seus 

marcadores (Venuti, 2002), (Eddy, 2002) é reconhecer que a língua oral, 

dominante, não contempla todos os sentidos e significados presentes na 

língua de sinais, como na relação entre quaisquer línguas.  

Para os TILS entrevistados, nem todos os aspectos da 

performance em sinais são possíveis de serem capturados na oralização. 

Quando isso fica claro para o profissional, ele poderá começar a estudar 

estratégias de ISA que sejam viáveis, considerando as diferenças e 

descompassos existentes entre as modalidades oral-auditiva e gesto 

visual (Rodrigues, 2013).  

Visto o desafio de interpretação da arte entre culturas, a 

interpretação simultânea por palavras-chave se mostrou como uma 

alternativa orientadora para o trabalho do TILS.  

 

2.c Processo Criativo – Artista – TILS – Espectador 

 

2.c.1 Subjetividade do artista, do TILS e do espectador; 

2.c.2 Conteúdo fortemente atrelado à fantasia e à imaginação. 

 

As entrevistas com os artistas surdos destacaram algumas 

facetas do processo criativo de Sandro e Bruno no momento da 

apresentação das performances. Ambos receberam as histórias e fizeram 

adaptações. No caso de Bruno, adaptações para a cultura surda e 

intenção consciente em imprimir seu estilo e ser perfomático. Sandro 

adaptou visando atingir pessoas que não soubessem Libras, o estilo 

adotado em sua performance pretendeu emocionar o público com uma 

história bem contada e que pudesse dispensar interpretação. Os artistas 

demonstraram ter claras suas intenções nas apresentações, a construção 

das performances foi se dando em momentos criativos, no enlace do 

enredo com a língua de sinais em manifestação artística.  

É importante considerar que, conforme Duchamp (2004) em seu 

 texto de 1957, o público é um elemento importante nesse processo e a 

obra de arte é a fusão entre a intenção do artista e a receptividade do 

público. O TILS é mediador nessa relação da obra (artista e espectador), 

participa dos processos criativos de ambos e do seu próprio. A 

interpretação simultânea faz parte da construção da obra para o 

espectador não sinalizante, entretanto é um elemento facilitador da 

compreensão, mas não contém a arte surda em si.  
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“A interpretação não deverá dar conta da arte, a arte está 

presente na relação do artista com o espectador”. (TI2)  

 

2.c.1 Subjetividade do artista, do TILS e do espectador 
 

Não é só o aprendizado de uma língua que vai 

envolver sua situação comunicativa, isso é muito 

mais, pois sabemos que a língua envolve a sua 

complexidade e por isso é necessário entrar e 

entender a sua situação, como no caso dos signos 

visuais, para poder compreender a subjetividade 

do interlocutor, através do seu “ver”. 

(CAMPELLO, 2008, p. 145). 

 

Durante o ato da criação, o artista vai da intenção à realização 

passando por uma cadeia de reações exclusivamente subjetivas. A luta 

para a realização é uma série de esforços, sofrimentos, satisfações, 

recusas, decisões que não podem nem ser plenamente conscientes, pelo 

menos ao nível estético. O resultado dessa luta é uma diferença entre a 

intenção e a realização, diferença pela qual o artista não é absolutamente 

consciente (DUCHAMP, 2004).  

Esse fenômeno característico do fazer artístico pressupõe para o 

TILS que sua leitura ultrapassará o conteúdo intencionado, pois, na 

verdade, a realização da performance não é tão previsível, tampouco as 

escolhas para a interpretação. Também não se pode garantir que o 

espectador absorverá a mensagem da performance segundo a intenção 

do artista, mas conforme a disposição do seu ambiente cognitivo para o 

momento. O fazer artístico respira liberdade, mas se os objetivos 

estiverem claros para o artista e para o TILS, a leitura no corpo do 

artista poderá continuar e o espectador desfrutará do ato criativo de 

forma ainda orientada. 

 

“Eu não concordo com algumas escolhas do Bruno, mas eu 

respeito, sei que tem a questão da subjetividade do artista. [...] para 

mim a árvore não é personagem, e sim parte do cenário. [...] ele 
mordeu atrás da orelha, eu entendi que era o implante, mas é um tema 

muito polêmico e eu não sei se era isso que ele queria”. (TI1) 
 

Para os TILS, embasados por Campello (2008), a subjetividade 

imprime o estilo e manifestam as ideologias dos artistas surdos. Nas 
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performances, eles podem explorar não somente seus talentos cênicos, 

mas também suas lutas e reivindicações políticas.  

Segundo TI1, a arte é um espaço que permite esses movimentos 

culturais e linguísticos. “A arte tem uma relação muito forte com a 

política, reivindicações [...] Gostei da performance, da habilidade do 

Bruno, a história não comoveu [...]”. Por mais que o texto esteja 

ensaiado, por estarem lidando com sensibilidade criativa é, muitas 

vezes, inevitável elementos e desfechos inéditos nas apresentações ao 

vivo, como aconteceu na performance de Bruno. Estando afinada a 

interpretação como aliada à apresentação performática, mesmo que 

ocorra alguma mudança a linguagem artística se manterá e tanto a 

performance quanto à interpretação não sofrerão prejuízos.  

 

2.c.2 Conteúdo fortemente atrelado à fantasia e à imaginação 

 

O artista surdo pretende impactar com sua performance 

(SUTTON-SPENCE E QUADROS, 2014). A performance de Bruno 

traz muitos elementos que reportam à fantasia e à imaginação, todavia 

apontando para a realidade. Um grande morcego que morde um pássaro 

que é surdo e suga sua cultura e identidade, deixando-o tonto, preso em 

uma gaiola. Na história, o pássaro percebe o que o morcego está tentado 

fazer. Bruno afirma que o morcego representa a cultura ouvinte que 

“suga” essa cultura e identidade (PERLIN, 2006). Ao implantar o surdo, 

o ouvinte pretende torná-lo ouvinte, mas Bruno amplia um pouco mais o 

sentido, quando sugere que o “morcego” (o ouvinte) sugue da cultura e 

identidade surda para se aproveitar de espaços onde os surdos teriam 

prioridade, como em concursos para docência em Libras, por exemplo. 

Afirma que o conto mostra que os ouvintes se apropriam da língua e da 

cultura surda subjugando os surdos nos mais diferentes espaços da 

sociedade. Todavia não sugeriu essa interpretação para os TILS, é algo 

que, em sua opinião, precisa ser combinado com antecedência e ainda 

considerar o público-alvo. 

Ficou evidente o destaque que os TILS trouxeram para a 

importância de uma parceria do artista com o intérprete na construção da 

performance, salienta-se pelas especificidades da linguagem artística. 

Além dos elementos lúdicos no conteúdo, as metáforas caracterizam boa 

parte do texto e não só elas, mas o morcego tem poderes mágicos para 

sugar a cultura surda, a árvore não é cenário, e sim personagem. É um 

espaço onde a imaginação não tem limites, é expressada 

performaticamente pelo corpo do artista. 
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“Senti dificuldades com as metáforas, primeiro em 

compreender e segundo em saber se podia inferir. É uma linguagem 
muito sensível, fico imaginado tudo o que pode ser”. (TI2) 

 

Destacam-se alguns exemplos para verificar as peculiaridades 

da língua de sinais artística, entendendo que, de fato, é um contexto bem 

específico para a interpretação. “Na interpretação simultânea artística 
existem elementos peculiares à performance” (TI2). Como já 

mencionado pelos TILS, informações linguísticas, léxicos não são 

suficientes para explicar o texto que está no corpo do artista, tampouco 

oferecer significados que seriam justos com a poesia, com a obra 

cultural tecida visualmente.  

 

“É um contexto mais sensível, que provoca nas pessoas uma 

reação, uma emoção. É mais complicado pegar todos os movimentos do 
corpo do artista e colocar na voz”. (TI2) 

 

A partir de uma perspectiva bakhitiniana, dialógica, para se 

compreender a cultura a partir da língua, o foco não deveria ser somente 

linguístico, mas em sua estética cultural. Para a performance a palavra 

não seria suficiente para explicar seu conteúdo, desta forma, o destaque 

deverá ser para as imagens provocadas pela performance surda.  

Exemplificando, na Figura 21, a cena mostra o momento em 

que o pássaro recobra suas forças e foge da gaiola, cena tecida por 

descrição imagética e antropomorfismo. 

Figura 21: Cena dos pais providenciando o bebê. 

O pássaro se liberta. 

 

 
Fonte: Arquivos da autora. 



196 

 

 

 

 

 

 

 A sequência acima acontece logo após o pássaro recobrar sua 

consciência, ao verificar sua situação de prisioneiro pontua que é surdo 

e decide se libertar.  

As imagens em sequência mostram o pássaro bicando o 

cadeado e quando consegue quebrá-lo, solta um grito (que para a cultura 

surda pode ser metafórico), abre a gaiola e foge.  O autor atribui a 

libertação do pássaro surdo à Libras, a gaiola que o prendia é a 

sociedade ouvinte.  

Os TILS tiveram dificuldades em fazer inferências a essa 

metáfora, julgaram mais seguro deixar para o espectador inferir o 

sentido. Ambos traduziram as ações da cena, mas somente como 

descritivo e não dialógico.  

A sugestão de tradução do autor (Conforme tabela no apêndice 

A) foi marcar que o pássaro era surdo e que sua língua é a de sinais. 

Explicitar as metáforas para o espectador é sempre uma decisão difícil 

para o TILS se este não está afinado (preparado) com o artista. Os TILS 

consideram que este nível de inferência precisa estar em acordo com o 

artista, pois na performance ele não estará trazendo as explicações, os 

significados, a moral da história.  

Uma evidência que ocorre para arte é a de que se não se 

conhece nada sobre o artista, sua cultura, seu gênero, suas obras, em 

qualquer língua não se alcançará o coração da sua arte, entretanto, ainda 

assim, o espectador pode sentir algo e ser modificado por sua poesia.   

 

5.3.3 Competência Tradutória para interpretação simultânea no 

contexto artístico 
 

Identificados os desafios e as características apontadas pelos 

TILS para a interpretação no contexto artístico, a terceira categoria de 

análise para esta sessão sugere sobre a competência tradutória que se 

mostra necessária neste processo de interpretação.  

Norteados pelo trabalho do grupo PACTE (2003) e Hurtado 

(2005), que postulam as subcompetências necessárias para o trabalho de 

tradução estendido à interpretação, apresenta-se o que foi destacado 

pelos TILS como processo prático e de cunho formativo para atuação no 

contexto artístico.  

Baseado nas subcompetências e componentes psicofisiológicos, 

extraiu-se elementos que podem ser específicos para a interpretação de 

performance.  
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No modelo de 2003, considera-se que a 

competência tradutória é um conhecimento 

especializado que consiste em um sistema 

subjacente de conhecimentos declarativos e, em 

maior proporção, operacionais, necessários para 

saber traduzir, que está composto por cinco 

subcompetências (bilíngue, extralinguística, 

conhecimentos sobre tradução, instrumental e 

estratégica, componentes psicofisiológicos). 

(HURTADO, 2005, p. 28). 

 

A subcompetência bilíngue, como o nome sugere, é o 

conhecimento operacional do par linguístico necessário para que ocorra 

a comunicação. O desenvolvimento dessa subcompetência no contexto 

artístico demanda do TILS identificar os signos linguais lexicais e 

gramaticais necessários para pensar a interpretação.  

A subcompetência extralinguística expande o conhecimento 

bilíngue para outros elementos que constitui a língua. É composta por 

conhecimentos declarativos, conhecimento bicultural e conhecimento de 

mundo. No contexto artístico, consiste em delinear o espaço de 

mediação cultural para o TILS e identificar os signos linguais 

performáticos que se constituem por: descrição imagética, expressão 

facial e corporal, perspectiva e artefatos da cultura surda.   

A subcompetência de conhecimentos sobre tradução também 

são integrados por conhecimentos declarativos sobre os princípios que 

regem a tradução (tipos de problemas, método e procedimento 

escolhido) e sobre os aspectos profissionais (tipo de interpretação e 

público-alvo). No contexto artístico, destacou-se a importância de 

realizar o trabalho de organização da interpretação em conjunto com o 

autor da performance, investigar no texto fonte as possibilidades para 

simultânea tendo em vista o público-alvo e os objetivos do artista com a 

performance. O espectador (destinatário) é incluído pelos TILS nesse 

processo, sendo considerado determinante sobre o tipo de interpretação 

que será realizada.  

A subcompetência estratégica é de suma importância, pois 

pretende garantir a eficácia do processo tradutório, suprindo as 
deficiências das demais subcompetências planejando a interpretação 

mais adequada. No contexto artístico, os TILS sugerem que a 

interpretação deverá criar pontes entre a língua de sinais e a língua oral 

através de palavras-chave para o entendimento integral do espectador, 
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que a interpretação seja um suporte para a compreensão da língua 

visual.  

Os componentes psicofisiológicos são destacados como 

componentes cognitivos que compreendem a memória, a percepção, 

atenção e emoção, e aspectos de atitude que compreendem o interesse 

em estudar, confiança na própria capacidade, bem como reconhecimento 

dos limites. Desenvolvem as habilidades de criatividade, raciocínio, 

análise e síntese, que são fundamentais no contexto artístico, 

especialmente na direcionalidade da interpretação, sinalização para voz. 

 

Quadro 4: Competência Tradutória para interpretação simultânea no contexto 

artístico. 

3.Competência Tradutória para interpretação simultânea no 

contexto artístico 
3.a Conhecimento Bilíngue 3.a.1 Identificar os signos linguais 

lexicais; 

3.b Conhecimento Extralinguístico 3.b.1 Mediação cultural; 
3.b.2 Identificar os signos linguais 

performáticos; 

3.c Conhecimento sobre tradução 3.c.1 Preparo da interpretação com o 

autor; 
3.c.2 O espectador e a interpretação; 

3.d Conhecimento Estratégico 3.d.1 Criar pontes entre a língua de 

sinais e a língua oral; 

3.e Componentes Psicofisiológicos 3.e.1 Exposição da voz. 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

3.a Conhecimento Bilíngue 
 

3.a.1 Identificar os signos linguais lexicais 

 
O conhecimento bilíngue

40
 consiste em ter domínio das duas 

línguas envolvidas, evitando que uma influencie à outra durante o 

processo de tradução e interpretação. Precede o conhecimento sobre 

tradução, pois é uma competência operacional e necessária para a 

                                                        
40

 Ressalta-se que o conhecimento bilíngue aqui apresentado é referente aos 

estudos de Hurtado (2005) e embasado na proposta de competência tradutória 

do grupo PACTE (2003). Marca-se a diferença para o conceito de bilinguismo 

na educação de surdos e ouvintes, onde se propõem uma educação com 

metodologia visual, pautada na cultura surda, para além das línguas envolvidas. 
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comunicação. Esse conhecimento permite ao TILS identificar os signos 

linguais no texto performático que são apresentados dentro da forma 

gramatical correspondente à língua de sinais (léxicos gramaticais), pois 

a performance é construída não somente por signos linguais lexicais, 

mas também por signos linguais performáticos. Foi uma “dica” 

(estratégia de tradução) sugerida pelos TILS, que se identifiquem os 

sinais lexicais tanto para a compreensão do texto como para a 

interpretação. Se o profissional tem a oportunidade de estudar a 

performance com o artista, este conseguirá indicar os sinais que não 

dispensam a interpretação para o espectador, integrando o sinal ao 

contexto da performance com melhor precisão tradutória. 

“Eu procurei identificar os sinais, pois a maior parte da 

performance é por classificadores, expressões faciais e é difícil 

interpretar. Ficar preso ao sinal é muito difícil, tem que ver todo o 
contexto... mas, os sinais ajudam a entender o conteúdo da história”. 

(TI1) 
As duas performances investigadas têm como característica em 

seus textos, poucos signos lexicais e muito mais signos performáticos o 

que se configura como um desafio para o TILS, no contexto artístico. Os 

sinais por um lado facilitaram a tradução/interpretação e, por outro, 

como léxicos, dificultaram na costura da interpretação dos signos 

performáticos.  

Para TI2, lhe faltou competência tradutória “[...] 

principalmente dos classificadores, as expressões não manuais, 
descrições imagéticas, me faltou competência tradutória”. Entretanto, 

quando apareciam sinais, a dificuldade era de contextualizá-los, mas 

situava o texto interpretativo. “[...] me apeguei em alguns sinais para 
entender sobre o que ele estava falando, mesmo assim fiz uma 

interpretação performática [...]”. (TI2) 
 

Os TILS entrevistados afirmam que ter conhecimento bilíngue 

não significa ter competência para interpretar no contexto artístico. 

 

Conforme TI1: “O TILS precisa participar da comunidade 
surda, ter contato com os surdos é o melhor jeito de conhecer a cultura 

deles”. 

 
 TI2 considera: “Conhecer a língua não garante conseguir 

fazer uma boa interpretação, especialmente em um contexto tão sensível 

como o artístico, tem muita coisa envolvida”.  



200 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, entende-se que a subcompetência bilíngue é o 

primeiro passo a ser desenvolvido para alcançar a competência 

tradutória e que, neste recorte delimitado à performance artística, 

ratifica-se a necessidade do desenvolvimento de outras subcompetências 

que habilitarão o TILS realizar uma interpretação simultânea eficaz. As 

performances apresentam uma leitura de corpo que está para além da 

língua oral ou de sinais, sendo que o próximo passo será reconhecer os 

signos linguais não lexicais e de que forma estes podem ser 

interpretados a partir das quatro subcompetências que seguem. 

 

3.b Conhecimento Extralinguístico 

 

3.b.1 Mediação cultural 

 

A subcompetência extralinguística refere-se aos conhecimentos 

que o tradutor se apropria no contato e na participação da comunidade 

surda. Tais conhecimentos extrapolam o sistema da língua em si, por 

exemplo, a forma como o surdo se manifesta culturalmente, como se 

relaciona com o mundo, as diferenças culturais e de interação. É parte 

da formação profissional do TILS transitar na comunidade surda e 

vivenciar essa cultura. É nesse contato que o olhar se desenvolve para a 

leitura no corpo do sujeito surdo e suas performances. Essa leitura 

revela o poder da linguagem exigindo outra relação com os sentidos 

(MASUTTI, 2007). Se para a tradução/interpretação entre línguas orais 

se exige competência extralinguística, o mesmo pode-se esperar para a 

língua de sinais em seus componentes não verbais. Os desenhos 

produzidos pelo corpo do artista surdo requerem um olhar refinado. O 

conhecimento bilíngue não é suficiente para contemplar os meandros 

simbólicos culturais que permeiam os movimentos realizados com suas 

intenções. O conhecimento extralinguístico possibilita ao TILS adentrar 

camadas mais profundas dos significados desses movimentos corpóreos, 

são portais a serem abertos pelos espectadores através do trabalho do 

intérprete, mas também por nossa capacidade primária de comunicação 

cinésica. 

 
A leitura em língua de sinais implica na captura 

de um espectro cinésico, uma língua em 

movimento, cuja referência está na cifra de 

elementos arbitrários, convencionados 

culturalmente. O exercício de leitura e 
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interpretação em língua de sinais pressupõe um 

movimento de pintor às avessas. Devolver o olhar 

do que foi sintetizado em imagens ao seu pleno 

movimento é a tarefa do intérprete que precisa ter 

internalizado a poesia, para poder produzir uma 

estética do movimento em forma de tradução. 

(MASUTTI, 2007, p. 87). 

 

Ler a estética do movimento e ser capaz de traduzi-lo, decorre 

também do conhecimento cultural e da forma como o surdo se relaciona 

com o mundo. Capturar a performance surda com toda sua poesia é o 

movimento de pintor às avessas, que estará reverberando a experiência 

visual, tornando-a ao máximo possível acessível aos que não conhecem 

a língua de sinais e seu emissor. O TILS ultrapassa a fronteira da 

linguística e oferece ao seu texto e, consequentemente, ao seu público-

alvo as subjetividades do Ser que está sendo traduzido em uma 

negociação com o autor e com o nível de influência cultural que a 

literatura surda pode alcançar ao ser expressa em sua totalidade, mesmo 

com a mediação do intérprete. O exemplo citado por TI2 sugere 

situações em que o TILS atua como mediador cultural na interpretação. 

 

“Quando o surdo está palestrando e ele se apresenta e diz: meu 

nome é tal e esse é meu sinal. Esse “meu sinal”, o intérprete precisa 

explicar o que significa. Por questões culturais, muitas vezes, temos que 
abrir alguns parentes”. (TI2) 

 

Explicar para o espectador o que significa a representação 

visual do nome da pessoa é uma forma de mediação cultural, mediação 

esta que faz parte das atribuições do TILS (MASUTTI, 2007). Ora, se a 

língua é tecida culturalmente, é natural que elementos extralinguísticos 

façam parte da tarefa tradutória. A cultura surda evidencia sua diferença 

pela visualidade e com ela as formas de lidar com o mundo (STROBEL, 

2008).  

Ao espectador podem ser oferecidas bem mais que informações 

linguísticas, desde que devidamente negociadas com o artista surdo. 

Trata-se de um campo melindroso, considerando que nem todo 

profissional pode estar consciente desse papel cultural dependendo da 
natureza de sua formação. A mediação cultural deve passar a ser um 

conhecimento declarativo, pois os TILS são vistos em um movimento 

operacional naturalizado em levar a cultura ouvinte para os surdos, 

como se essa direção fosse a mais indicada. O espaço artístico tem 
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permitido ao surdo mostrar traços mais íntimos do seu jeito de lidar com 

o mundo e o TILS tece sua interpretação conforme o nível de 

consciência sobre ser, e como ser, ou não um mediador cultural.  

 

“Eu acho que na poesia não se deve fazer nenhuma mediação 

cultural, a poesia é muito subjetiva. Cada um deve fazer sua própria 
inferência. Na interpretação simultânea, o intérprete precisa ter o 

feeling de perceber que o espectador está compreendendo ou não. Ele 
poderá optar por domesticar ou causar estranhamento no espectador, 

cada contexto é especial e deve ser analisado como um todo. De modo 

geral acredito que o intérprete pode contribuir aproximando o 

espectador do artista surdo fazendo menos interferência possível. O 

intérprete faz a mediação cultural conforme a necessidade do público”. 

(TI1) 
 

 No contexto de performance artística, os TILS entrevistados 

ficaram em dúvida quanto à mediação cultural, pois acreditam que 

quanto menos interferirem no sentido do texto em língua de sinais, mais 

o espectador poderá se aproximar da poesia na língua-fonte. Destacaram 

uma escolha difícil: fazer ou não inferências sem ter combinado a 

interpretação com o artista, para eles é importante conhecer o desejo do 

artista. Entretanto, em alguns momentos, o espectador necessitará de 

esclarecimentos quanto ao texto surdo, pois existem elementos culturais 

diferentes em uma língua que é tecida visualmente e que podem ser 

estranhos para uma cultura sonora.  

Como apontado por TI1, o TILS precisa identificar a 

necessidade do espectador, todavia esse campo de negociação necessita 

de um olhar para todas as variáveis envolvidas: o quanto o artista surdo 

deseja abrir mão do que é somente visual, o que o espectador terá de 

informação a partir das duas línguas e como o TILS pode ser uma ponte 

entre as línguas sem ferir a cultura surda e tampouco a compreensão do 

espectador. 

 

3.b.2 Identificar os signos linguais performáticos 
 

O trabalho de Hurtado (2005) e do grupo PACTE (2003) prevê 

a subcompetência extralinguística para o desenvolvimento de 

competência para a tradução entre línguas orais não estando sinalizado 

que não se aplicaria às línguas de sinais. O conhecimento (bi) cultural 

comporta a diversidade inerente às diferentes línguas e modalidades. 
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Desta forma, entende-se que a língua de sinais poderá ser contemplada 

em suas características e peculiaridades cinésicas-visuais, que emergem 

da cultura surda.  

Os signos lexicais performáticos são elementos extralinguísticos 

produzidos por uma cultura visual que estão mais acima do 

conhecimento bilíngue, exigindo a percepção de um corpo que fala para 

além da estrutura linguística gramatical. Sendo assim, a apropriação de 

conhecimentos sobre a cultura surda é parte do desenvolvimento da 

subcompetência extralinguística que habilitará o TILS a 

conscientemente explicar as características que compõem a forma como 

o surdo se manifesta visualmente em sua língua de sinais.  

O depoimento que segue, de TI2, justifica a necessidade de 

reconhecer pontualmente quais são os elementos extralinguísticos em 

forma de signos lexicais performáticos e como traduzi-los para a 

interpretação. Sugere compreender o contexto da história, não somente 

do enredo, mas de como o artista constrói o texto performaticamente e a 

mensagem que deseja passar. Aponta para a existência de elementos 

“paralinguísticos
41

” (termo literalmente usado pelo intérprete) e de 

como o artista pretende valorizá-los no seu texto. Esse dado nos orienta 

para a necessidade de identificar quais são os signos linguais 

performáticos, sua relação com a cultura surda, como e por que são 

escolhidos para o texto e, então, decidir como serão interpretados. 

 

“É necessário ter uma conversa sem tempo com o artista surdo, 
não só sobre a história, mas toda a contextualização de como se dá a 

história, sobre os elementos paralinguísticos que o artista quer 

valorizar. Se não houver uma preparação mínima, a interpretação 
poderá inclusive atrapalhar a performance. Então, não é só a história 

em si e a performance com seus elementos que são importantes  serem 
discutidos, mas todo o contexto em que se envolve a performance para 

que a gente compreenda os meandros do enredo e das metáforas”. (TI2) 

 

                                                        
41 Foi colocado paralinguístico entre aspas por ser um termo não explorado 

neste trabalho no seu sentido conceitual, pois o TILS utiliza o termo para se 

referir aos elementos que chamamos de signos linguais performáticos em língua 

de sinais. A saber, descrições imagéticas e/ou classificadores, expressões 

faciais, corporais, movimento de corpo, que estão para além dos sinais. 

Paralinguístico são aspectos não verbais da fala, como tom de voz, ritmo, 

volume. Pode ser aplicado aos aspectos visuais das línguas de sinais. 
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“Me faltou competência referencial pois eu não sabia o assunto 

que seria tratado. Senti falta de estratégias de tradução, pouco da 

competência tradutória. Principalmente dos classificadores, as 
expressões não manuais, descrições imagéticas, me faltou competência 

tradutória. Eu senti falta de estratégias que dessem conta de passar um 

classificador para Língua Portuguesa. Essa é uma grande lacuna na 
nossa formação e há tempos escuto intérpretes reclamando sobre isso e 

em uma performance poética os classificadores são quase 80% da 
performance”. (TI2) 

 

Tendo em vista os depoimentos dos TILS e os desafios que 

apresentaram quanto à interpretação dos signos performáticos, o 

domínio desse conhecimento figura uma demanda efetiva para um 

trabalho eficaz de tradução/interpretação. Tal competência pretende que 

o TILS tenha habilidade de se aproximar e explicar o que está oculto nos 

sinais, pressupondo que ele conhece sobre a cultura, sobre as 

identidades, tem conhecimento político sobre as questões que envolvem 

os surdos. Até mesmo sobre questões mais individuais do artista surdo, 

como opiniões, suas influências e estilo artístico, entre outros. Esses 

conhecimentos permitirão ao TILS se sentir mais seguro, mais 

confortável na atuação do contexto artístico.  

 

TI2 afirma que: “Não acredito que o intérprete precisa ser um 

artista ou um poeta, mas ele precisa ter domínio da área. Acho que 
temos que transitar bem pela área, pelo contexto a ser interpretado”. 

  

O estreitamento das relações com a comunidade surda facilita 

para o profissional TILS a dissolução de problemas tradutórios que a 

subcompetência extralinguística pretende contemplar resolutamente.  

 

3. c Conhecimento sobre tradução 

 

 Os conhecimentos sobre tradução envolvem o funcionamento 

da tradução/interpretação, dos processos e métodos que podem ser 

adotados para produção e realização da tarefa, além de conhecimentos 

sobre o contexto, sobre seu funcionamento e público envolvido. 

 

3.c.1 Preparo da interpretação com o autor 
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No corpo do artista surdo está o texto fonte que será 

traduzido/interpretado. A língua de sinais performática, como se tem 

visto, é tecida por signos linguais performáticos que exigem do TILS 

mais que conhecimentos linguísticos. A performance artística pressupõe 

a criatividade do artista surdo que deseja passar sua arte com beleza, 

emoção, entretenimento. A interpretação simultânea aspira enaltecer a 

arte surda, demandando do TILS um estudo do texto fonte que 

possibilite a exposição da literatura visual o mais integral possível. Ao 

desenvolver habilidade bilíngue e extralinguística o TILS tem melhores 

condições para alcançar o conhecimento sobre a tradução, neste caso, 

investigar o texto fonte para organizar o texto alvo.  

Como solicitação de destaque nas entrevistas, identifica-se uma 

etapa fundamental para o estudo da tradução/interpretação, como 

depoimentos que seguem: 

 

“Sem dúvida, precisamos ter acesso ao artista com 
antecedência. Não antes do espetáculo, acredito que não surtiria muito 

efeito, mas com tempo possível de uma conversa entre intérprete e 

artista para que o intérprete possa sugerir uma interpretação. Acho que 
15 minutos antes da peça, da apresentação não resolve muita coisa”. 

(TI2) 

 

“A situação ideal para interpretação simultânea no contexto 

artístico é intérprete e artista surdo discutirem a interpretação juntos”. 
(TI1) 

 

Os TILS enfatizaram a importância de preparar a interpretação 

simultânea em parceria com o autor da performance. Destacam que por 

se tratar de contexto artístico, a performance pode ser muito subjetiva 

exigindo informações para além do texto em língua de sinais. Mesmo 

com muita clareza sobre o papel do tradutor/intérprete e a 

responsabilidade sobre o texto alvo, não deixaram de colocar como 

substancial a aprovação do artista surdo para algumas de suas decisões 

tradutórias, para sanar dúvidas de compreensão e inferências. Com esta 

parceria o TILS conhecerá o texto fonte, na fonte, identificará os tipos 

de problemas, o público-alvo e qual procedimento mais adequado, 

integrando aos conhecimentos da subcompetência de conhecimentos 

sobre tradução o preparo com o autor.  
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“É fundamental para esse trabalho de interpretação simultânea 

artística que o artista surdo possa conversar com o intérprete e 

apresentar a performance antes da  interpretação.  Esse preparo 
determina o sucesso da interpretação”. (TI1) 

 

Os conhecimentos sobre tradução/interpretação são de 

competência do TILS e um dos aspectos profissionais é buscar 

conhecimento na fonte do texto para a realização do seu trabalho, 

visando um processo consciente e um produto final a contento dos 

envolvidos. Os desafios e dificuldades colocados para interpretação de 

performance partiram da falta desse encontro, desse trabalho em 

parceria, considerando que o contrário seria o adequado.  

Questionado sobre as possibilidades para a interpretação 

simultânea de performance,  TI2 considera: 

 

“Este processo só é possível se o intérprete trabalhar junto com 
o autor, se tiver alguma preparação do texto junto com o artista. Muitos 

surdos conhecem a Língua Portuguesa e eles podem ajudar os 

intérpretes a construir a interpretação de suas performances. Existem 
experiências que deram certo, claro que são mais comuns quando é de 

português para língua de sinais”. (TI2) 

 

Na experiência dos dois TILS, o contexto artístico demanda 

especificidades difíceis de serem contempladas em uma interpretação 

sem um estudo preparatório diligente e talvez não seja possível tratar o 

texto visual sem o auxílio do seu mentor. Identificar os recursos que 

podem ser utilizados para a realização desta tarefa, se faz urgente, pois a 

mesma seriedade deve estar implicada nos contextos já estabelecidos e 

conhecidos para a arte surda. Especialmente por se tratar de aspectos 

linguísticos e culturais marcadores do ser surdo, a visualidade que no 

contexto artístico a comunidade ouvinte tem oportunidade ímpar de 

sentir.  

De acordo com TI2, o artista surdo pode contribuir com a 

interpretação não somente explicando o texto em língua de sinais, mas 

também sugerindo versões para o Português, já que muitos surdos são 

bilíngues. É um exercício de criação e recriação que pode ser muito rico, 

quando o artista é exposto ao seu texto e o confronta com outra 

modalidade de língua.  

Cabe ao TILS a competência tradutória e como articulador no 

contexto artístico necessita estar instrumentalmente amparado para 
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conseguir fazer a interpretação ou a tradução da performance surda. 

Lucidamente, os profissionais explicitaram desafios a serem superados, 

“como colocar na voz os antropomorfismos?”, “Como interpretar as 

metáforas?”, “Qual tipo de discurso adotar?”. Os TILS trouxeram para 

as categorias de análise especificidades do contexto artístico e sugerem 

conhecer o texto no corpo do artista. O preparo da interpretação em 

parceria elucida não somente para o TILS, mas para o próprio artista que 

poderá repensar seu texto e sua performance, não com o fim na 

interpretação, mas no aproveitamento de mais elementos e 

possibilidades que surgem, aperfeiçoando a performance para o 

momento.  

 Evitar estrategicamente a sobreposição das línguas 

auditiva/visual, equacionar os problemas com o fator tempo na 

interpretação, evitar redundâncias em ambas as línguas, evitar o 

apagamento da língua visual pelo texto performático na língua oral, são 

desafios para a interpretação neste contexto. Entretanto, alguns artistas 

surdos se dispõem a sugerir interpretação, dependendo do seu 

envolvimento com a língua oral e com o processo tradutório (Felício, 

2013).  

Sendo assim, a troca entre artista e intérprete promove um 

ganho linguístico. O artista pode sugerir o que ele julgar que será difícil 

para o espectador alcançar na língua de sinais, e também apresentar o 

que ele não gostaria que sofresse na intervenção da língua oral.  

 

TI1 sugere como estratégia no preparo do texto: “O ideal é que 

se faça uma tradução da poesia ou do conto, transcrevendo pequenas 

sentenças que contextualize a performance antes da interpretação 
simultânea”.  

 

A sabatina da performance suscita um fazer criativo. Nesta 

sabatina, sugere-se que, para o preparo da interpretação, seja repassado 

o enredo, os personagens com suas características peculiares, os 

cenários e a organização dos mesmos no espaço. Na parceria artista e 

profissional TILS, poderão ser discutidas, além dos léxicos, as 

metáforas, os signos linguais performáticos, a própria estética, quais 

efeitos se espera no espectador, os problemas de tradução/interpretação 

e como podem ser solucionados.  

A competência do TILS não consiste em ser artista também, 

mas em dominar o espaço das línguas entrelaçando-as criativamente.  
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“Não acredito que o intérprete precisa ser um artista ou um 

poeta, mas ele precisa ter domínio da área. Acho que temos que 

transitar bem pela área, pelo contexto a ser interpretado”. (TI1) 
 

Conforme Laranjeiras (2003, p. 37), não precisa ser poeta, mas 

precisa gostar do verso. Atribuir o gosto pelo verso, ao gosto em 

participar da cultura surda, ter intimidade com a expressão visual do 

surdo, ao gosto por transmitir a poesia presente na língua-fonte.  

 

3.b.2 O espectador e a interpretação 

 

Seguindo a proposta para a interpretação simultânea no 

contexto artístico, os TILS destacaram profícua a participação do 

espectador na elaboração do tipo de interpretação. Como conhecimento 

sobre tradução integra o público-alvo, o destinatário, para quem é o 

texto e qual a finalidade do texto. Assim, compreende-se o 

conhecimento sobre a tradução a partir do preparo com o autor e o 

estudo do público-alvo. 

 

“Acho interessante fazer uma explicação inicial entre o artista 

e a plateia para explicar como será feita a apresentação da 

performance com a interpretação simultânea”. (TI1) 

 

“É necessário fazer um trabalho de conscientização para que o 
intérprete também não se sinta o único responsável pela interpretação. 

Pensar que a interpretação deverá dar conta de toda a arte presente e 

essa arte está presente na relação da plateia com o artista”. (TI2) 
 

Os TILS indicam o espectador como parte ativa neste processo 

de interpretação. Essa observação dos TILS é adequada e pertinente, 

pois está se lidando com arte. Recorre-se a Duchamp (2004) para 

justificar o quanto o espectador está implicado no fazer artístico. O que 

é importante no ato criativo, ou no coeficiente artístico é que Duchamp 

insere o espectador como pessoa relevante para que exista a obra de arte. 

Antes não era assim, o artista criava a obra e todos tinham que admirá-la 

e reconhecê-la como arte e se não reconhecesse, era culpa deles e não do 

artista. Com Duchamp, em 1912, a arte se torna coletiva e dependente 

do espectador, que também vira artista em seu fazer criativo, na forma 

como interpreta a obra. Logo, a figura do artista se expande ao público, 

a obra de arte só será arte se o espectador também a criar. Entende-se, a 
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partir de Duchamp, que o TILS não seria o único responsável pela 

compreensão, por parte do espectador, da língua-fonte através da 

interpretação simultânea ou tradução.  

As declarações dos TILS sobre a importância do envolvimento 

do espectador com o texto visual e sobre as dificuldades inerentes à 

interpretação no contexto artístico mostram que é necessária certa dose 

de despretensão por parte da tradução nesse contexto, ou a 

interpretação/tradução poderia substituir o texto original, o que causaria 

prejuízos ao espectador pelo olhar da cultura visual. Com a crescente 

exposição dos TILS no contexto artístico, a experiência tem provocado 

reflexões sobre esse fazer, que lucidamente necessita sair da zona de 

conforto, do que já estava compreendido para a interpretação da língua 

de sinais para a língua oral. Apesar de ainda não se ter apropriado a 

performance surda como arte, tampouco o conhecimento sobre o ato 

criativo de Duchamp, os TILS sensivelmente percebem que há algo nas 

performances que não poderá ser atravessado pela interpretação ou pela 

língua oral e que o espectador também precisa estar consciente desse 

fato.  

 

“O público também deve ser esclarecido sobre o tipo de 

interpretação simultânea que demanda o contexto artístico. Infelizmente 

o teatro não é um local frequentado pela grande massa. Será necessário 

um processo de instrução de como se comportar e como acessar a 

arte”. (TI2) 
 

Os TILS sugerem promover uma cultura de apreciação da 

performance sinalizada evitando a interpretação performática, fazendo 

uma interpretação mais concisa para que o espectador consiga prestar 

mais atenção à performance sem ficar dependente da interpretação.  

 

“Se o intérprete detalha muito, a audiência poderia fechar os 

olhos e se emocionar com a interpretação que está ouvindo”. (TI1) 

 

 Nossa intenção é que com o auxílio da interpretação, o texto 

visual possa emocionar. Promover uma interpretação “estrangeirizada” e 

não “domesticada” (Venuti, 2002) e estimular o espectador a tentar 

compreender as nuances linguísticas corporais. TI1 recomenda que o 

espectador seja alertado para essa leitura antes das apresentações, pois, 

desta forma, poderá conhecer os elementos da cultura surda direto na 

língua-fonte.  
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 “Uma interpretação concisa estrangeiriza o texto forçando o 

espectador a buscar os significados na língua-fonte. Quando é feita uma 
interpretação performática, a interpretação, ou seja, o texto de chegada 

rouba atenção para os elementos artísticos do texto fonte. Acredito que 

interpretação performática é válida do Português para Libras”. (TI1) 
 

Em se tratando de surdos e ouvintes do mesmo País, que 

convivem em uma mesma cultura nacional (KLAMT, 2014), apesar de 

experênciá-la de forma diferente (CAMPELLO, 2008), é relevante 

refletir sobre até que ponto a língua pode ser uma barreira, já que é 

compartilhada com tantos aspectos culturais em uma mesma nação. A 

motivação de aproximação cultural por via da arte e literatura se 

justifica quando no dia a dia, ao sair ou entrar em diversos espaços, 

encontra-se com seus semelhantes, independente de serem surdos ou 

ouvintes. 

Os textos verbais e visuais estão combinados e inter-

relacionados (CLÜVER, 2006), na interpretação simultânea artística. 

Presume-se que o leitor/espectador descobrirá os efeitos prosódicos 

fazendo uma leitura no texto fonte, no corpo do artista surdo, 

reconhecendo a predisposição em compreender a informação visual e 

entendendo que a comunicação não verbal é intrínseca ao ser humano.  

As características cinésicas da língua de sinais qualificam as relações 

humanas imprimindo sentimentos, emoções e um contexto que permite 

ao espectador não somente perceber e compreender o que significam os 

sinais lexicais, mas também compreender os sentimentos do artista 

surdo. A interpretação é necessária, mas não é determinante para que o 

espectador compreenda o texto visual performático.  Nesse caso, para o 

TILS cabe sintetizar na voz os movimentos em forma de tradução, 

apoiando o espectador na compreensão de parte da língua que ele ainda 

não conhece. 

 

3.d Conhecimento Estratégico 

 

 A subcompetência estratégica é um conhecimento operacional e 

tal habilidade permite ao TILS articular todas as outras 

subcompetências. As estratégias de tradução permitirão que o TILS 

solucione problemas tradutórios, bem como organize seu método de 

trabalho e texto final. Para o contexto artístico observou-se que, através 

das entrevistas, o texto final deveria ser produzido por “dica verbal”, 
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“palavras-chave”, “pontes”. Signos linguais lexicais abrirão links para o 

espectador acessar o conteúdo visual no corpo do artista surdo. 

 

3.d.1 Criar pontes entre a língua de sinais e a língua oral 

 

A proposta de interpretação por dica verbal, palavra-chave se 

coloca como uma estratégia tradutória que pretende unir os signos 

linguais performáticos aos signos linguais lexicais, orientando a 

compreensão da performance para os não sinalizantes. Essa é uma 

proposta que já vem se delineando a partir dos trabalhos de Sutton-

Spence & Quadros (2014) com a tradução e a interpretação de poesias 

em língua de sinais. A ideia é que o espectador consiga se aproximar ao 

máximo da mensagem no corpo do artista com mínima intervenção de 

interpretação.  

Para os TILS, uma interpretação performática é adequada 

quando a direcionalidade da língua é oral para a língua de sinais, o 

contrário tem demandado outro tipo de interpretação, pois conforme 

TI1, “[...] o espectador poderia fechar os olhos e somente ouvir a 

interpretação.” (TI1). E para que o espectador não possa fechar os 

olhos, a interpretação lhe dará as palavras-chave que contextualizará a 

performance visual. 

Embora a tradução e a interpretação tenham a responsabilidade 

de transferir, criar o texto de uma língua A para uma língua B, é preciso 

analisar as peculiaridades de cada língua e contexto. A língua de sinais 

performática é construída por imagens que podem ser perceptíveis pela 

estética, pela forma e movimento contextualizado pela interpretação. 

Estando o espectador preparado para receber esse tipo de texto, poderá 

alcançar a compreensão na língua e cultura surda. Esse é um propósito 

que se apresentou nas pesquisas de Sutton-Spence & Quadros (2014), 

que os poetas surdos intencionam que suas performances sejam uma 

forma do espectador ouvinte se aproximar da cultura surda e aprender 

língua de sinais.  

Sendo assim, sugere-se como estratégia tradutória para o 

contexto artístico, conforme TI1:  

 

“Temos que passar o conteúdo em forma de pistas, a estética 

fica por conta da língua-fonte. Interpretação simultânea de contos e 
poesias, conforme a oficina que eu participei com a Rachel e a Ronice. 

Eu concordo com elas, acho que deve se dar só pistas simples, sem 

acrescentar muita informação. Se você começa a dar muitas 
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informações, a fazer muitas inferências, você limita a criatividade da 

audiência e pode dar informações diferentes ao desejo do artista”.  

 

“O que me tranquilizou foi o fato de ter participado da oficina, 

ou seja, já tinha um conhecimento prévio de como fazer interpretação 

no contexto artístico, dessa forma, tinha mais consciência do que 
poderia fazer. Eu escolhi dar pista, mas acabei poetizando um pouco 

também. De modo geral fiz uma interpretação simultânea mais concisa, 
pensando em o espectador não ficar preso no texto de voz”. (TI1) 

 

 A proposta, portanto, é que o TILS consiga desenvolver a 

habilidade de reconhecer os sinais linguais lexicais e contextualizar aos 

sinais linguais performáticos de modo que o espectador consiga 

acompanhar a história na língua-fonte, por exemplo, no conto de Sandro 

o sinal lexical para HOSPITAL + descrição imagética de trabalho de 

parto. O TILS não precisa descrever o sinal lexical performático, “a 

bolsa estourou”, “fortes contrações”, pode escolher interpretar “trabalho 

de parto” como indicação aos movimentos que o artista faz para a bolsa 

que estoura, as fortes contrações, a respiração ofegante, o suor no rosto, 

construindo, assim, o drama da cena. Essas informações já nortearão o 

espectador no desenvolvimento da performance, que poderá sentir a 

emoção que o artista está querendo transmitir. Todavia, o TILS precisa 

conhecer bem a performance e as intenções do artista, o que ele quer 

provocar, reconhecendo o que pode e deve ser interpretado, como e em 

que momento interpretar. 

 

 “Primeiro tem que conhecer o conto, a poesia para que eu 
possa soltar a pista de interpretação no momento certo. Acho que não 

são as palavras que serão ditas o mais importante, mas o momento 
certo de dar a pista”. (TI1) 

 

 A subcompetência estratégica para o contexto artístico procura 

garantir a eficácia do processo tradutório, buscando uma interpretação 

que não apague a poética da língua visual, uma interpretação que desafie 

o espectador a se esforçar por mais significados na língua-fonte, a 

apurar seu olhar para sua capacidade de fazer essa leitura. O artista 

surdo espera por essa aproximação e o TILS pode mediar para os 

ouvintes os espaços entre as duas culturas, a oral e a visual. Embora 

dificilmente os contos e poesias nas línguas orais tenham tradução ou 

interpretação para a língua de sinais, os surdos têm se esforçado, por 
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opção ou obrigação, a aprenderem a língua oral para terem acesso a 

esses textos e cultura. Como mostrado na pesquisa de Sutton-Spence & 

Quadros (2014), os surdos esperam que os ouvintes possam fazer o 

mesmo esforço para alcançar a cultura surda e a língua de sinais. 

 

“Uma interpretação concisa estrangeiriza o texto forçando o 
espectador a buscar os significados na língua-fonte. A estrangeirização 

na interpretação promove o conhecimento de outras culturas. A 
domesticação é um problema onde as culturas dominantes pretendem 

mostrar que só existe uma cultura, a americana, por exemplo”. (TI1) 

 A língua de sinais dos surdos de um País deveria ser a língua na 

modalidade visual daquele País, desta forma, não seria “estrangeira” 

como coloca TI1. O fato é que da mesma forma que os surdos se 

esforçam pela língua oral escrita, os ouvintes podem se esforçar pela 

língua visual (QUADROS & SUTTON-SPENCE, 2014). Surdos e TILS 

juntos podem fazer o trabalho de mediação cultural, mostrando que a 

compreensão do sentido está para além da decodificação das línguas, 

mas em respeitar a forma de expressão de cada um. A arte é um espaço 

democrático e talvez seja por isso que se comece a pensar neste tipo de 

interpretação por aqui, apelando para os aspectos extralinguísticos da 

língua. Se o TILS insiste na domesticação do texto sinalizado, fazendo 

uma interpretação performática, impede o espectador de tentar pensar 

visualmente. A estratégia sugerida pretende oferecer o necessário para 

que o espectador não se sinta desanimado, ao contrário, que se sinta 

capaz de interagir com o seu artista. 

 

“O intérprete não deve fazer inferências aleatoriamente, ele 
precisa ter muita segurança da inferência que estará fazendo e não 

colocar palavras onde não existem”. (TI2) 
 

 Trata-se de um refinamento, dar voz ao surdo não é somente 

interpretá-lo, é manifestar seus sentimentos, seus ideais, sua cultura. O 

TILS precisa estar envolvido, não somente com a língua do surdo para 

conseguir discernir onde “colocar as palavras”, mas com o jeito surdo de 

manifestar o seu mundo. Escolher as palavras que abrirão os links para 

compreensão do espectador, é escolher uma interpretação que não 

sobrecarregue e não desvie a atenção da leitura visual que pode ser feita 

no corpo/livro do artista surdo. 
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3.e Componentes Psicofisiológicos 

 

 Embora os componentes psicofisiológicos não sejam definidos 

pelo grupo PACTE como uma subcompetência, eles integram o modelo 

porque regulam a memória, a atenção, por meio dos componentes 

cognitivos, além dos aspectos de atitude, como tomada de decisão, por 

exemplo. A apropriação das subcompetências pode ser colocada em 

xeque, se ao final o TILS não dominar seus componentes 

psicofisiológicos em favor do trabalho de interpretação. 

 

3.e.1 Exposição da Voz 

 

 O pressuposto para escolher a exposição da voz como 

competência a ser desenvolvida é a partir do conhecimento sobre a 

preferência dos TILS pela interpretação na direcionalidade voz-sinal, em 

detrimento da interpretação sinal para voz. Conforme desenvolvido na 

sessão 5.3.1, foi um dos desafios que se colocou para a interpretação no 

contexto artístico. Vistas as complexidades da interpretação da língua de 

sinais performática, os TILS apresentaram a necessidade em 

desenvolverem habilidades bem específicas no trato do texto de voz, 

pois consideram uma exposição a mais para o intérprete. Todavia, com 

os surdos, auspiciosamente, ocupando cada vez mais o lugar de emissor, 

os TILS emprestam suas vozes em um paradoxo. Podem salvaguardar 

seus corpos que ficam em evidência ao interpretarem para língua de 

sinais, mas consideram mais expositivo o trato com a voz. 

 

“Como é de Libras para voz temos o feedback imediato, 
sabemos o que estamos perdendo de informação, conseguimos perceber 

melhor o que estamos fazendo”.(TI2) 
 

Esse quadro mostra que o TILS tem dificuldades em se ouvir, 

pois avalia imediatamente o que está fazendo, validando a preocupação 

com a qualidade dessa voz que é emprestada ao surdo. 

 

“Eu prefiro interpretar de voz para sinal porque eu tenho mais 

experiência nesse sentido. Apesar de eu considerar muito interessante a 

interpretação sinal voz acho que o intérprete se expõe muito mais, ouvir 
a  própria voz. Quando  sinalizamos  não  percebemos  nossos  erros, na 

voz esses erros aparecem de forma imediata, mais exposta”. (TI1) 
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 O desenvolvimento e domínio dos componentes cognitivos e 

dos aspectos de atitudes corroboram para o sucesso do trabalho de 

tradução, mas especialmente na interpretação simultânea para voz e esse 

é um dado importantíssimo para se acrescentar atentamente ao processo 

de formação dos TILS. Além do reconhecimento dos próprios limites e 

possibilidades, um espírito crítico compõe essa competência. Os TILS 

são capazes de avaliar suas condições psicofisiológicas ao ouvirem a 

própria voz na interpretação, contudo não devem se expor e tampouco 

ao surdo, se não há habilidades para esse trabalho.  

Embora os TILS estejam atendendo a demanda da comunidade 

surda por tradução e interpretação, os entrevistados demonstraram 

preocupação com esse fazer por demanda sem ter o preparo adequado. 

Desta forma, o contexto artístico de performance surda está sendo um 

espaço sensível para refletir sobre a qualidade dessa voz, desse texto. Ao 

evidenciar esse problema, passa-se a considerar uma oportunidade sine 

qua non em dissolver e até desmistificar este aparente problema de 

exposição. O autogerenciamento cognitivo e emocional é uma saída, 

entretanto o TILS deve deixar a ilusão de que para a língua de sinais o 

feedback não seja também imediato, pois os surdos e a comunidade 

surda reconhecem quando a interpretação está ruim. 

 

“[...] Se fosse de voz para língua de sinais o feedback não seria 

tão instantâneo. Nesse caso até podemos, estamos fazendo um trabalho 

ruim, mas não temos consciência disso, então conseguimos controlar 
melhor as emoções”. (TI2) 

 

 Para o contexto artístico, a interpretação simultânea que vem 

sendo proposta pretende preservar o texto surdo em sua visualidade e 

também orientar o trabalho do TILS na construção do texto de voz que, 

de certa forma, irá preservá-lo também. Ao se orientar pelos signos 

linguais lexicais e pelos signos linguais performáticos, fazendo essa 

distinção e preservando a visualidade do texto, o TILS, mesmo na 

simultânea, consegue ter maior controle sobre sua psicofisiologia, por 

alguns motivos como: dispõe de mais tempo para ver o texto e fazer 

escolhas, sabe que não é o único responsável pelo texto de chegada, a 

exposição de sua voz pretende ser bem menor do que em outros 

contextos. 
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“Quando eu optei por uma interpretação mais concisa, 

consegui pensar melhor e escolher as palavras que eu ia dizer, daí 

fiquei mais calmo, mas não consegui fazer isso o tempo todo”. (TI1) 
 

 Os intérpretes se colocam na difícil posição de interlocutores 

entre surdos e ouvintes, a tarefa está longe de ser simples, o fazem pelo 

desejo do contato com o outro. Mesmo desafiados por seu corpo e 

cognição não se recusam a emprestar suas vozes e mãos em um 

exercício ético de relações culturais. Reconhecendo o que há de 

intraduzível nas línguas e culturas esse trabalho se propõe mais 

humanizado. Podem ser muitos os motivos que deixam o TILS 

apreensivo ao fazer a voz do surdo, entretanto apresentaram a 

dificuldade em ler a língua performática, dar voz aos meandros do que o 

corpo, isto é, fazer as melhores escolhas tradutórias para a interpretação 

da performance. Esses desafios abalam o emocional e o cognitivo de 

muitos profissionais. Reconhecer esse território é o primeiro passo no 

desenvolvimento de soluções e que os TILS possam gostar e até preferir 

interpretar de língua de sinais para voz.  

 

5.4 ANÁLISE DAS INTERPRETAÇÕES SIMULTÂNEAS DOS 

VÍDEOS “O PAPAGAIO REI” E “TOQUE PARA A VIDA” 

 

As interpretações a serem analisadas são as da performance do 

artista surdo Bruno e Sandro. A partir das transcrições das intepretações 

de TI1 e TI2, da sugestão de tradução do artista Bruno e dos protocolos 

verbais, foram criadas as trilhas para a análise no ELAN. A 

sincronização do vídeo com as trilhas permitiu a elaboração de 

categorias e seus subtemas para a análise.  Dessas categorias e subtemas 

foram extraídos os dados que pretendem direcionar este trabalho quanto 

ao desenvolvimento de uma interpretação simultânea no contexto 

artístico, a partir da prática dos TILS experientes. Nesta análise objetiva 

será verificado três aspectos e seus desdobramentos: a interpretação 

performática na direção língua de sinais para a língua oral, gerando 

efeitos que prejudicam a relação do espectador com a língua visual 

tecida no corpo do artista surdo; interpretar os signos linguais 

performáticos (CL, DI, movimento de corpo, expressão facial e 

corporal) que foi a principal dificuldade apresentada nas entrevistas dos 

TILS, pois consideraram um grande desafio colocar em palavras esses 

signos tão intrínsecos à arte surda e à língua visual; por fim, os TILS 

fazem algumas sugestões que foram elaboradas como estratégias para a 
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interpretação de performance surda,  podendo solucionar os problemas 

de interpretação no contexto artístico, especialmente, com a finalidade 

maior de promover a língua visual aproximando o espectador do texto 

na fonte.  

 

1) Os problemas da interpretação performática para a 
performance em língua de sinais, extraindo das trilhas as situações que 

ocorrem, a) Sobreposição da língua oral e visual;  b) Redundância e 

repetição; c) Prolongamento da fala.  

 Na análise das entrevistas dos TILS, um destaque apontado 

como dificuldade para a interpretação da performance surda foi a 

tentativa em decidir por uma interpretação performática. Conforme 

explicado por Napier, et. al. (2006), a interpretação performática 

consiste, predominantemente, na tradução sinalizada de textos artísticos 

da língua oral e ocasionalmente o contrário.  Neste trabalho, assumiu-se 

que a interpretação performática é mais adequada quando a 

direcionalidade das línguas é oral para sinais. Para a interpretação da 

performance surda, língua de sinais para a língua oral foi considerado 

um problema quanto à interpretação performática, pois nas entrevistas 

dos TILS e na análise das interpretações, essa escolha tradutória não foi 

eficaz para os TILS, o texto visual ficou sobrecarregado, trazendo 

elementos tradutórios desnecessários para a performance surda, como o 

prolongamento e repetição de falas. Sendo assim, auditivamente, a 

interpretação performática desfavoreceu a aproximação do espectador 

com o texto visual. 

 

2) Os desafios na interpretação dos signos linguais 
performáticos a partir da análise dos protocolos verbais, extraindo das 

trilhas as situações que ocorrem, a) Longas pausas (expressas com 

inclinação corporal, direção do olhar); b) Dúvidas nas escolhas 

tradutórias (expressão de dúvida, titubear da voz, movimento corporal). 

Conforme Alves (2011), a gravação em vídeo do 

comportamento corporal dos tradutores/intérpretes durante a realização 

da tarefa é um excelente aliado para a análise por protocolos verbais. 

Desta maneira, considerando as impressões trazidas pelos TILS na 

entrevista retrospectiva, escolheu-se analisar no vídeo as expressões 

corporais como protocolos verbais. As informações extraídas 

pontualmente dos vídeos confirmam o que foi dito logo após findar a 

tarefa de interpretação. Observou-se quais signos lexicais performáticos 

presentes na performance (CL, DI, expressão facial, corporal, 
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movimento de corpo) provocaram respectivas reações nos TILS, as 

longas pausas e as dúvidas tradutórias. Logo após a tarefa, os TILS 

consideraram sobre a grande dificuldade que sentiram em interpretar os 

signos linguais lexicais e justificaram apelando para o que está inerente 

à língua de sinais e o que poderia ser de fato intraduzível. Os protocolos 

verbais extraídos dos vídeos mostram essa realidade no processo 

tradutório de performance surda. 

 

 3) Estratégias para o contexto artístico, extraindo das trilhas as 

possibilidades para resolver alguns problemas específicos na 

interpretação de performance, a) Palavras-chave, dicas, pistas; b) 

Omissões estratégicas; c) Marcar personagens e cenários. 

Embora os TILS não tenham assumido integralmente uma 

interpretação que preservasse os elementos da performance visual, 

também não assumiram uma interpretação performática durante todo 

processo interpretativo. Fizeram uma mescla, buscando todo tempo as 

melhores escolhas tradutórias, ainda que ao findar da tarefa, sentissem 

insatisfação (em maior ou menor grau) com o texto final. Apresentaram 

nas entrevistas algumas estratégias (conscientes e inconscientes) com 

vistas a resolver os problemas na compreensão e na interpretação da 

performance. Sendo assim, destacou-se das interpretações estes 

elementos que os TILS utilizaram para solucionar problemas 

tradutórios. Conforme Sutton-Spence & Quadros (2014), as dicas 

podem orientar o espectador que não sabe língua de sinais a 

compreender melhor as poesias sinalizadas, sofrendo menos intervenção 

da interpretação. Luchi (2013) afirma que, por fatores 

visuais/imagéticos, não é tão simples identificar e precisar itens lexicais 

e tampouco interpretá-los, a tentativa intransigente em fazê-lo poderá 

apagar a visualidade da língua de sinais.  

As omissões são recorrentes para os signos linguais 

performáticos e conforme Barbosa (2014), podem ser estratégias de 

tradução para manter o fluxo interpretativo. Entretanto, o que se observa 

nas interpretações de TI1 e TI2 é que, na maioria das vezes, as omissões 

são estratégias também para preservar a visualidade do texto, sendo uma 

estratégia proativa e consciente, segundo Napier, et.al.(2006) sugerem. 

Por fim, considerou-se os momentos em que os TILS marcam 

personagens e cenários durante a interpretação ao que facilita para o 

espectador acompanhar o texto visualmente, compreendendo as 

descrições imagéticas e a alternância de personagens. Essa indicação se 



219 

 

 

 

 

 

mostra fundamental tanto para a fluidez da interpretação quanto para o 

espectador acompanhar a história.  

Conforme Felício (2013), é importante que o TILS conheça a 

caracterização de cada personagem para que consiga ser preciso e 

pontual ao passar essa informação ao espectador e para que ele próprio 

não se perca na localização dos espaços, produzindo um texto fluído e 

coerente. 

As performances de Bruno e Sandro foram escolhidas por 

trazerem elementos que marcam a narrativa como obra de literatura 

surda. A estética apresentada é considerada um texto construído, em sua 

maioria, por classificadores e descrição imagética, também, se observa a 

fluidez nas incorporações e alternâncias dos personagens e 

antropomorfismos. 

As expressões faciais e corporais manifestam os sentimentos 

que as performances pretendem comunicar sendo parte fundamental da 

mensagem. Ao olhar a performance do conto “O papagaio rei” por 

Bruno, visualizou-se a paisagem, o cenário onde a história acontece. A 

maneira como o artista constrói o voo do pássaro, como caminha na 

floresta, como mergulha com os peixes, conduz ao exercício da 

imaginação, consegue-se ver, materializando na mente o que está sendo 

representado no corpo do artista surdo. O número de imagens de 

pássaros e florestas corresponde ao número de mentes que estão 

assistindo, cada um constrói sua imagem, seu significado a partir de suas 

referências. A narrativa de Sandro poderia ser contada, por exemplo, 

como um texto jornalístico, informativo, entretanto ele constrói a 

história com todo seu corpo, usando pouquíssimos signos lexicais e 

envolvendo cada movimento com muito sentimento.  

Desta forma, o espectador tem a oportunidade de ver e sentir a 

expressão do artista surdo ao contar sua história, podendo fazer sua 

leitura conforme seu conhecimento de mundo. Isso é possível para 

apreciação de obra de arte. A relação de valores estará entre a obra e o 

espectador, o TILS poderá facilitar esse acesso interferindo o mínimo 

possível na liberdade criativa de cada um. 

 

5.4.1 Os problemas da interpretação performática para a 

performance em língua de sinais 

 

a) Sobreposição da língua oral e visual; 

b) Redundância e repetição; 

c) Prolongamento. 
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Com vistas a contextualizar aqui os impasses que foram 

apresentados para a interpretação performática de literatura surda, 

recuperou-se a postura quanto esse tipo de interpretação na 

direcionalidade língua visual para língua oral. Segundo as entrevistas 

dos TILS, a interpretação performática se mostra ineficiente para a 

performance surda e constatou-se esse resultado na análise das 

interpretações e nas entrevistas retrospectivas (logo ao findar da tarefa). 

Primeiramente, os TILS consideraram equivocadas as tentativas em 

fazer uma interpretação “completa”, inclusive adotando prosódia, 

onomatopeias, descrições das cenas e ações, como uma escolha ruim 

para o contexto artístico. Em alguns momentos da interpretação, 

performatizaram na voz, sentiram-se mais expostos aos erros tradutórios 

por tentarem, mas não conseguiram acompanhar na voz o fluxo da 

performance. Na sequência, consideraram mais adequado e promissor 

para a interpretação de performance surda que o intérprete fosse sucinto, 

favorecendo o destaque para a visualidade da performance. Todavia, não 

somente sucinto, mas premeditado e preciso em escolhas lexicais que 

dessem conta de explicar e contextualizar o texto visual.  

 

Sobreposição da língua oral e visual 

 

 Para esta análise a sobreposição da qual será tratada é a que se 

interpõe para o sujeito ouvinte não fluente em língua de sinais. É quando 

a língua oral na voz do intérprete detém o acesso à língua visual no 

corpo do artista surdo. É quando a língua oral tenta ser suficiente, 

podendo dispensar o texto sinalizado. Muito diferente acontece com 

sujeitos adultos bilíngues fluentes, que conseguem que as duas línguas 

interajam em diferentes contextos (QUADROS, et. al. 2014), 

permitindo que a comunicação transite nas duas línguas de forma 

flexiva. No contexto de performance surda, o espectador que não 

domina a língua de sinais poderá optar por ouvir a interpretação ao invés 

de prestar atenção na mensagem visual, pode ser mais confortável para 

ele. Entretanto, viu-se nos depoimentos dos TILS em formação (não 

fluentes em Libras) que quem ficar dependente exclusivamente da 

interpretação, pode ser um prejuízo para a apreciação da arte surda, onde 

o espectador perde informações que somente estarão presentes na língua 

visual. Atentou-se nas interpretações trechos em que o texto de voz 

poderia ser enxugado ou inexistente, considerando que os signos 
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linguais performáticos são expressivos, acessíveis à compreensão por 

uma leitura visual.  

 Na interpretação do TI2 apareceram mais elementos que se 

traduzem por interpretação performática do que na interpretação do TI1. 

Embora TI2 considera fazer diferente em uma nova oportunidade, sua 

primeira escolha foi a de tentar não perder nenhum elemento da 

performance, buscando trazer o texto para voz criativamente. Sua 

experiência foi bastante reflexiva ao ponderar sobre a real necessidade 

de uma interpretação performática para a voz, optando por ser mais 

sucinto e TI1 por ser ainda mais sucinto, deixando para o espectador a 

liberdade de fazer a própria leitura, estreitando a relação desse 

espectador com o artista surdo, conforme o pressuposto de Duchamp. A 

seguir, considerou-se alguns trechos com recortes de imagens 

ilustrativas
42

 e interpretação, para exemplificar a sobreposição da língua 

oral sobre a língua de sinais e os prejuízos para a performance em língua 

de sinais. 

No trecho a seguir, Bruno incorpora o pássaro, faz descrição 

imagética de algumas características do pássaro e representa também a 

presença de outros pássaros fazendo essa marcação com a direção do 

olhar e os movimentos de cabeça. A sugestão de interpretação do autor 

da performance para esta cena foi: “Pássaro, voar”. 

 

Figura 22: Tempo da sequência no vídeo: 00:57 a 01:05 – DI de pássaro. 

  
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Interpretação de TI2: 

 

                                                        
42

Imagens ilustrativas, pois por se tratar de fotos não contemplam todas as 

nuances da língua que é em movimento. A sequência é de poucos segundos não 

correspondendo inteiramente aos trechos de interpretação, entretanto as 

referências de tempo das imagens podem ser constatadas nos vídeos onde o 

leitor poderá localizar as cenas completas.    
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“Vários pássaros rodeando com suas penas ao vento... 

observam... um acenando para o outro com suas penas”. 

 
Interpretação de TI1:  

 

“Pássaros cumprimentando-se”.  

 

Em seguida, a cena transcorre construída por descrição 

imagética, expressão facial e movimento de corpo do pássaro voando e 

mergulhando no mar de Copacabana. Na sugestão do autor já foi feita 

referência para o espectador de que o pássaro sobrevoava Copacabana, 

desta forma, sugeriu indicar que o pássaro mergulha com os peixes e sai 

da água. Alguns detalhes da seguinte cena: 

Figura 23: Tempo da sequência no vídeo: 00:57 a 01:05 – DI de pássaro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Interpretação de TI2: 

 

“Alçando voos rasantes, subindo e descendo no horizonte, uns 

com velocidade muito rápida, em contato com o mar, avistando... 
voando cada vez mais alto”. 

 

Interpretação de TI1:  

 

“Num voo radical, muito rápido, passa por entre árvores, 
próximo da água, saindo da floresta pelo céu”. 

 
Diante da sugestão do autor, essa cena que se configura para 

interpretação em 20 segundos, dispensaria boa parte do texto de voz. 

Segundo o TILS não foi o caso de dificuldade de compreensão, mas da 
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intenção em descrever toda sinalização, de produzir um texto de voz 

agradável, inteligível. É um caso de sobreposição, pois o texto dos TILS 

pode ser sedutor ao ponto de dispensar a atenção do espectador para os 

movimentos tão bem esculpidos no corpo do artista surdo.  

Os trechos apresentados acima são cenas relativamente simples, 

entretanto já demandou dos TILS que fizessem não somente descrição 

da cena, mas inferências como, “voo radical”, “voo rasante”.  Será que 

para o espectador o voo teria esse adjetivo? Será que para o artista era 

um voo radical? Certamente é uma opção de interpretação coerente e 

criativa, levando em consideração a expressão facial e corporal do 

artista, ou seja, os TILS não “inventaram” os termos 

inconsequentemente, mas para a performance surda pode-se dar mais 

liberdade criativa ao espectador. Nesse caso, localizar quem é o 

personagem, onde a cena acontece e quais as ações mais importantes 

permitiria mais acesso do espectador com a língua-fonte sem grande 

intervenção da interpretação. Para falar em interpretação performática, 

Rigo (2013) bem considera o crescente espaço que esse tipo de trabalho 

tem alcançado no cenário brasileiro, pois os surdos estão tendo mais 

acesso ao serviço de interpretação em teatros e espetáculos.  

A interpretação performática, conforme Napier, et. al. (2006) e 

Rigo (2013), é fundamental para que os surdos possam apreciar a arte e 

o TILS atuar com um foco maior em si, pois terão a sinalização em seu 

próprio corpo. Entretanto, quando a língua-alvo é oral, o TILS, segundo 

as autoras acima, pode assumir uma posição mais discreta para que o 

foco maior seja a sinalização. 

Atualmente, as produções de literatura surda apresentadas por 

performances, têm-se estruturado a partir da recuperação e resgate deste 

artefato cultural pelos próprios surdos, pesquisas como as de Mourão 

(2016) e Machado (2017) vêm consolidando a manifestação artística e 

cultural dos surdos e da língua de sinais. Nesse contexto, a atuação do 

TILS e da interpretação simultânea, quando necessária, tem uma função 

diferente e não somente assume uma posição mais discreta como a 

língua de sinais que precisa ser evidentemente, o foco principal. 

Destacou-se os casos de sobreposição quando se percebe que a 

língua performática, visual, pode falar por si. A incorporação somente 

apresenta signos lexicais performáticos acessíveis ao espectador, quando 

é possível de apreender os sentimentos e os sentidos que o artista está 

manifestando. Quando o TILS tenta descrever esse tipo de cena, 

observa-se que a língua oral cria outro texto, culturalmente auditivo que 

até poderia substituir, em alguns trechos, a língua de sinais. Na cena 
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onde o caçador aprisiona o pássaro, o espectador poderia fechar os olhos 

e escutar o TILS, contudo o talento corporal de Bruno estaria 

secundarizado o que seria um prejuízo no acesso à cultura surda.  

Figura 24: Tempo da sequência no vídeo: 00:57 a 01:05 – DI de pássaro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Na interpretação de TI2: 

 

“Ele pega o pássaro e coloca em uma gaiola, tenta se 
desvencilhar, mas não consegue e dentro desse local fica se debatendo 

tentando fugir... o passarinho lá dentro, triste e solitário”. 
 

 Para TI1:  

 

“Quando eles se encontram, o pássaro leva um susto... é preso, 

engaiolado... ele senta no poleiro, pousa dentro da gaiola e dorme”. 

  

Nesse trecho os TILS privilegiam a descrição das ações do 

pássaro, o pássaro fica em primeiro plano mesmo Bruno incorporando e 

alternando o caçador e o pássaro rapidamente. Em uma performance, 

quando o TILS opta por descrever a cena, acaba não dando conta de 

acompanhar todas as alternâncias de personagens. Se o espectador 

estiver atento ao corpo do artista, consegue perceber a alternância pela 

mudança de postura corporal e expressão facial.  Sugestivamente, na 

cena, se ele é “preso”, “engaiolado” foi por outro sujeito, desta maneira, 

o espectador sabe que o pássaro está sofrendo a ação de outro 

personagem conforme foi bem interpretado. Entretanto, considera-se 
que a sobreposição está na descrição da ação entre o caçador e o 

pássaro, pois é possível que com o texto oral o espectador não tenha 

percebido as alternâncias dos personagens, caçador e pássaro, e somente 

conseguiu visualizar o pássaro na maior parte da ação. Uma alternativa 

seria marcar a ação do caçador quando prende o pássaro, sem precisar 
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descrever sua expressão facial e a ação do pássaro, também sem precisar 

descrever seu sofrimento. “Triste e solitário” são adjetivos atribuídos 

pelo julgamento do TILS, o qual poderia ser atribuído pelo espectador. 

O “susto” do pássaro foi incorporado por expressão facial e corporal e 

poderia ter ficado sem interpretação. 

 

Redundância e repetição 

 
 A sobreposição vai ser especificada ainda mais com os textos 

que sugerem exemplos de redundância e repetição no contexto artístico. 

Trata-se de um texto de voz criado pelo TILS, podendo substituir o texto 

visual performático, quando o espectador fecha os olhos e entende o 

enredo pela interpretação. Propõe-se para a interpretação de 

performance surda que o espectador olhe para o corpo do artista para se 

emocionar, para sentir a performance na cultura surda. Os casos de 

redundância e repetição que, também são sobreposição, são 

considerados quando o artista incorpora expressões naturais corporais e 

faciais, comuns aos surdos ou ouvintes, e o TILS faz interpretação. Para 

Leeson (2005), a redundância é uma das principais razões que leva o 

intérprete a decidir estrategicamente por omitir algumas informações 

conscientemente. Portanto, a redundância sobrecarrega os textos, 

especialmente no caso de performance artística, onde há mais 

mensagens nas expressões faciais e corporais. A repetição atua de forma 

parecida, para evitar o silêncio, enfatizar informações, no emprego de 

sinônimos para esclarecer o texto fonte, tornando-se dispensável no 

contexto artístico.  

Na interpretação da performance de SP, redundância e repetição 

foram mais recorrentes e evidentes do que na performance de Bruno. 

Percebeu-se que no contexto artístico o TILS aplica a prosódia na 

tentativa de causar o mesmo efeito do texto visual no texto de voz. 

Como as informações redundantes e repetitivas buscam imprimir ritmo 

ao texto oral, na tentativa de sincronizar a fala à performance, o TILS vê 

como recurso tradutório repetir informações e dependendo do contexto 

opta por omitir, pois reconhece que a informação é redundante ou 

repetitiva.  

Nos exemplos a seguir, observa-se casos em que, por se tratar 

de contexto artístico, a interpretação sobrepõe a performance com 

sentenças que poderiam ser omitidas, poupando o intérprete e 

destacando a informação visual. 
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Figura 25: Tempo da sequência no vídeo: 00:57 a 01:05 – DI de pássaro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Na interpretação de TI2: 

 

“Os dias se passaram novamente”.  

 

No tempo de 02:40, havia acontecido a mesma sinalização e os 

TILS já indicaram o significado. 

 

“Passado algum tempo... os dias foram passando”. (TI2) 
 

“Os dias se passaram, escurece, amanhece, anoitece, o dia 

clareia”. (TI1)  
 

Considerando o contexto, a forma como Sandro empregou essa 

transição temporal, os espectadores não precisariam da informação 

repetida e tampouco da redundância para “os dias se passaram”, 

“escurece, amanhece”.  

Outro exemplo que segue está no tempo 04:14 a 04:18:  

Figura 26: A barriga da grávida crescendo. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Na interpretação de TI2: 
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“A barriga cresceu mais ainda”. 

 

Novamente, no tempo 02:50 a 02:58 já havia acontecido o 

episódio da barriga da grávida crescendo. 

 

“A barriga foi crescendo. Hummm, minha barrida crescendo”. 

(TI2)  

 

Nos dois episódios TI1 optou por não interpretar a cena. Essas 

foram situações em que na entrevista retrospectiva os TILS 

apresentaram como decisões equivocadas. Ao repensarem a 

interpretação, afirmaram que poderiam não fazer uma interpretação 

performática. TI1 considerou que poderia ter sido ainda mais sucinto em 

seu texto, pois a performance de Sandro é clara no sentido de acessível 

para os que não conhecem língua de sinais. Na entrevista de Sandro ele 

constrói suas performances pensando em pessoas que não sabem língua 

de sinais, como seus alunos e familiares. Observou-se o ímpeto que os 

TILS têm em querer interpretar, em dar essa voz ao texto visual. É 

possível que somente consciente do tipo de interpretação que poderá ser 

feita, consciente das estratégias permitidas ao contexto artístico, é que o 

TILS poderá ser flexível e adotar a interpretação simultânea artística – 

quando a língua-fonte é visual e a alvo é oral. 

 

Prolongamento 

 

O prolongamento da fala também pode ser considerado como 

um problema, pois é uma estratégia para muitos contextos 

interpretativos. O TILS sonoriza o texto em sinais mesmo quando ele 

não está acontecendo, trazendo para a lógica da cultura ouvinte, que 

muitas vezes, se incomoda com o silêncio do TILS, enquanto o surdo 

está concatenando suas ideias, bem como se exige que o texto de voz 

tenha um ritmo plenamente auditivo. Percebe-se que é comum a maioria 

dos surdos se incomodarem quando o ouvinte tem uma fala mais longa 

do que a interpretação que foi sinalizada. Desconfiam que tenha faltado 

informação, de que as omissões são prejudiciais, duvidam da 

competência do intérprete.  

A tradução e a interpretação contam com muitas pesquisas e a 

área tem se consolidado com teorias norteadoras do trabalho de seus 

profissionais, entretanto ainda existem muitos mistérios no complexo 

trâmite em transpor as línguas e suas culturas. Acredita-se que um 
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desses mistérios está no incômodo que o silêncio pode causar no 

trabalho de interpretação
43

. Paralisa-se no contexto artístico e essa 

angústia pode começar a se dissolver, ao assumir que a arte surda está 

justamente em uma leitura silenciosa para os que não sabem língua de 

sinais, pois certamente para os sinalizantes, esses efeitos mentais são 

diferentes, são outros “barulhos mentais” e que podem ser motivo de 

boa investigação. 

O prolongamento pode ser destacado por Rodrigues (2012) 

como sendo uma estratégia para manter o fluxo interpretativo segundo o 

ritmo do orador e também considerado redundância e repetição, pois a 

fala prolongada é para acompanhar a cena, preencher a língua oral com 

prosódias, ritmos e palavras repetidas. Repetidas porque já foram ditas, 

redundantes porque a performance visual está acessível e prolongada 

porque se estende para preencher o texto. As duas performances 

apresentam elevado nível de informação corporal, é uma obra de arte o 

que os artistas fazem com o seu corpo em movimentos e expressões. É 

difícil até conceber que sejam necessárias tantas palavras para significar 

o que parece transbordar no corpo desses dois artistas tão talentosos, que 

visivelmente se esmeram por construir uma língua de sinais como obra 

de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
43

 Considerando a necessidade que é posta para a tradução de encontrar 

equivalência de significados e sentidos em qualquer outra língua, esses silêncios 

presentes em algumas interpretações merecem ser curiosamente investigados. 
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Figura 27: Tempo no vídeo: 02:40 a 02:45 – Troca de olhares entre pássaro e 

caçador. 

 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Para essa cena, de 02:40 a 03:03, a sugestão do autor foi a 

seguinte interpretação: “O pássaro e o caçador se olham”, indicar os 

personagens e a ação.  

As interpretações dos TILS foram: 

 

“Ele aproxima o zoom e os dois se veem. O pássaro enxerga o 
caçador e dá um rasante radical, evitando os galhos, as árvores”. (TI1) 

“Então, de repente o pássaro ele olha, um pouco assustado, 

reflete o olhar. Os pássaros começam a descer e a passar por esse 
observador... ele continua olhando, observando todos esses pássaros”. 

(TI2) 

  

Observou-se que para o autor seria suficiente informar que 

pássaro e caçador se olharam, os detalhes presentes nas expressões 

faciais, direção do olhar e movimento de corpo seriam perceptíveis à 

leitura do espectador. Quando o personagem caçador pega o binóculo e 

aproxima a lente para enxergar o personagem pássaro, e quando o 

pássaro voa para fugir do caçador, são ações que dispensariam 

interpretação e os próprios TILS reconheceram que foram informações 

prolongadas para acompanhar o texto. “E ele continua olhando”, ou 

seja, já havia sido interpretada anteriormente essa ação, mas para 
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acompanhar a performance na voz, a informação é repetida, 

prolongando a interpretação. 

Figura 28: Tempo no vídeo: 03:44 a 04:01 – O pai recebe a notícia da gravidez. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Interpretação de TI2: 

 

“O que, você está grávida? Nossa, que felicidade! Isso, isso, 

todo mundo feliz! Ai nossa, fico até emocionado!”. 

 

TI1 optou por não interpretar essa cena, considerou que as 

informações já estavam claras na língua visual.  

Conscientemente TI2 escolheu fazer uma interpretação 

performática, entretanto não foi possível sustentá-la, pois algumas vezes 

reconhecia a redundância da informação e outras não era possível 

sincronizar a performance com a voz. Nessa mesma cena, houve 

alternância de personagens, o pai, a mãe e a filha e mesmo sinalizados 

pelo laço que Sandro usou, o TILS optou por interpretar somente as 

ações do personagem pai, colocando-o em primeiro plano na 

interpretação. Identificou-se, na cena, redundância, repetição e 

prolongamento para preencher o texto, não se pode dizer que há 

sobreposição, pois algumas ações de alguns personagens ficaram sem 

interpretação e somente estando atento ao corpo do artista o espectador 

poderia reconhecer. Neste caso da performance de Sandro, o laço que 

marca a alternância dos personagens orienta o espectador, pois, de fato, 

são alternâncias bastante dinâmicas, difíceis do TILS acompanhar na 

voz. 

 

5.4.2 Demonstração de dificuldades na interpretação dos signos 

linguais performáticos a partir da análise dos protocolos verbais 
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a) Longas pausas que geraram omissões (expressas com inclinação 

corporal, direção do olhar); 

b) Dúvidas nas escolhas tradutórias (expressão de dúvida, titubear da 

voz, movimento corporal). 

 Nas entrevistas, os TILS apresentaram algumas dificuldades 

que encontraram para a interpretação de performance em língua de 

sinais e entre elas destaca-se através de protocolos verbais (capturados 

em vídeo). São as que correspondem às longas pausas que apresentaram 

omissões de interpretação por dificuldade e as dúvidas nas escolhas 

tradutórias. Interpretar CL, DI, antropomorfismo, expressão facial e 

corporal, movimento de corpo e alternância de personagem, foram os 

destaques que provocaram dúvidas e talvez erros de interpretação. Os 

TILS afirmaram frustração por, em alguns momentos, não conseguirem 

acompanhar tais movimentos, às vezes por falta de tempo e por não 

conseguirem fazer uma escolha que fosse lógica e adequada a 

performance. Analisar a captura das imagens com as expressões dos 

TILS no momento das interpretações, mostrou mais do que o texto 

produzido, foram as reações provocadas no momento do processo 

tradutório, enquanto tentavam construir seus textos para a língua-alvo. 

 Os signos linguais performáticos são diferentes dos signos 

linguais lexicais. Os signos performáticos tratam de elementos 

extralinguísticos que, por não conterem necessariamente signos lexicais, 

podem ser tão bem compreendidos por não sinalizantes, paradoxalmente 

à dificuldade do TILS em trazer a interpretação para voz. As reações dos 

TILS nos vídeos confirmam seus depoimentos e endossam a tese de que 

ao tempo que os espectadores podem fazer a leitura visual, o TILS pode 

ser poupado deste enfrentamento tradutório, compreendendo que a 

interpretação não precisa estar o tempo todo comtemplando a língua e a 

cultura de outrem.  

Cabe ressaltar que as dúvidas e limitações quanto às 

interpretações se devem, em parte, ao TILS não querer interferir na 

performance consciente da redundância que pode provocar, e por falta 

de experiência no contexto artístico. Como afirmaram, ainda é uma área 

nova para a tradução e interpretação e suas ações são mais comuns em 

contextos de palestras, sala de aula e eventos afins.  
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Longas pausas que geraram omissões (expressas com inclinação 

corporal, direção do olhar) 

 
 No processo tradutório, verificou-se as reações corporais dos 

TILS, prestou-se atenção não somente para o produto final, o texto 

produzido, mas também para as mensagens expressas corporalmente e 

que indicam a atividade cognitiva em ação. As imagens foram 

analisadas também por mostrarem o envolvimento dos TILS com a 

performance. Eles manifestaram, além dos pontos destacados, 

contentamento (sorrisos), surpresa, concordância e discordância (acenos 

com a cabeça), demonstrando que a arte surda os envolveu para além da 

interpretação e esse é um aspecto que pode ser investigado. As pausas 

identificadas são distintas daquelas pausas que são necessárias para o 

TILS construir o texto em sua totalidade, pausas estratégicas para o 

profissional organizar o texto de chegada. As que foram destacadas aqui 

são longas pausas com a finalidade de compreensão, mas que ao final 

não gerou o texto, pois foram cenas que deixaram dúvidas e os TILS 

optaram por não interpretar. Aconteceram muitos momentos em que os 

TILS pausaram a interpretação, ora para compreender a cena e 

interpretar o que fosse possível, ora por não compreender como 

construir o texto oral.  

A sequência de imagens, a seguir, ilustra o momento no vídeo 

em que os intérpretes manifestaram corporalmente a dificuldade para a 

interpretação. 
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Figura 29: Tempo no vídeo: 03:01 a 03:17 – DI do caçador, da árvore e do 

pássaro. 

 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Depois de transcorrida a cena, onde o artista incorporou 

alternadamente o caçador, o pássaro, uma árvore, descreveu objetos com 

seu corpo, expressou no rosto susto, medo, raiva, movimentou ações em 

seu corpo, com o olhar, com o binóculo, se escondeu, voou, prendeu, 

TI2 inclinou o corpo atentamente para acompanhar esses movimentos, 

mas decidiu ao final sugerir:  

 

“Até que se esconde atrás de uma árvore com uma espécie de 

equipamento”.  

 

Na entrevista retrospectiva relatou sua angústia por não ter 

“conseguido” acompanhar a cena integralmente com sua interpretação, 

entretanto pôde considerar que, em parte, não foi necessária a 

interpretação, porque o espectador soube com antecedência quem eram 

os personagens envolvidos, onde estavam e o que faziam. Segundo TI2, 

se sentiria mais aliviado consciente de que não precisaria de 

interpretação performática. Nem sempre, quando o TILS não consegue 

sincronizar as línguas, significa que não está compreendendo. Significa 
que em performance surda é difícil equacionar na língua oral os signos 

linguais performáticos ou elementos extralinguísticos, Isto pode ser 

feito, entretanto ao pensar visualmente, a interpretação oral ficará 

subjugada.  
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 Reconhecer que alguns elementos entrelaçados à performance 

são irredutíveis à interpretação, é identificar as singularidades e 

diferenças da cultura surda visual. O TILS não precisa ser o responsável 

por desfazer a tensão entre o visual e o oral, pressupondo que: a 

linguagem visual é humana; o surdo quer entrar em contato com esse 

ouvinte ou não sinalizante; não existe oposição entre o que é visível e 

não visível
44

, mas é necessária a percepção das diferenças (MASUTTI, 

2007). Não obstante, os TILS sentem desconforto quando não 

decodificam em palavras a língua visual considerando uma falha. 

Todavia, são fronteiras indivisas que revelam que as línguas cinésico-

visual e oral-auditiva não precisam se opor nem sobrepor, mas podem se 

complementar aos olhos ainda pouco atentos daqueles que não sabem 

língua de sinais. 

 
A visualidade que se coloca em relação aos 

sujeitos surdos constituídos pela língua de sinais 

está para além da falsa oposição entre o visível e o 

invisível. Ela exige, no entanto, a percepção da 

differánce, a noção tanto temporal quanto 

estrutural que coloca uma presença, seja de corpo 

como linguagem ou de linguagem como corpo, 

sempre diferida, uma presença que jamais se dá 

como o sentido último transcendental. 

Movimentam-se, nas diferenças, efeitos de 

sentido, de traços, que não se capturam em atos 

interpretativos, mas que se deslocam, desfazem-

se, adiam-se. (MASUTTI, 2017, p. 114). 

 

Diante das reações dos intérpretes, no embargo da voz, espera-

se que os ouvintes se aproximem da diferença surda, mas que também se 

aproximem de sensações comumente humanas. A expressão do ser 

surdo não é algo inconcebível ao ouvinte e as pausas demonstraram esse 

paradoxo, onde a voz poderá não alcançar, mas as sensações visuais não 

passam despercebidas aos olhos interessados. Tanto que os próprios 

intérpretes, envolvidos com as performances, foram atingidos por tão 

                                                        
44

 Masutti 2007 trata da visualidade da língua de sinais que é irredutível a 

palavras. Considera-se aqui que, o que é visível na língua de sinais é possível 

encontrar equivalentes na língua oral e o que não é visível é percebido pelo 

silêncio que não significa que não foi compreendido e, por isso, não há 

oposição, mas que não poderá se descolar do corpo do artista. A expressão de 

um olhar, por exemplo. 
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bem entrelaçada poesia visual, compreendendo, mas não querendo 

encontrar equivalência de sentido. Os TILS sinalizaram com cabeça e 

corpo o quanto estavam compreendendo e interagindo com as 

performances, sinalizaram também a dúvida e a desconfiança de como 

interpretar o provavelmente não interpretável. 

Figura 30: Tempo no vídeo: 03:45 a 04:16 – DI do caçador e do pássaro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Nesse trecho, TI2 expressou com as mãos, os ombros, os olhos, 

que simplesmente não saberia como descrever a cena em palavras, 

considerando a densidade de signos performáticos que pareciam claros 

aos olhos, ao mesmo tempo, em que emudecia a voz. Foi uma longa 

pausa para decidir que essa cena seria irredutível a palavras e somente 

ao refletir sobre a experiência que acabara de ter, considera que 

provavelmente foi a melhor escolha. 

Para essa cena, TI1 optou por marcar a ação do caçador 

“prendeu o pássaro em uma gaiola” e a ação do pássaro “Ele senta no 
poleiro, pousa dentro da gaiola e dorme”, sua pausa permitiu escolher 

pontualmente alguns elementos referentes ao que julgou importantes 

para a compreensão da cena.  

Desta forma, as pausas mostram que podem ser estratégicas ou 

que são dificuldades de encadear a língua oral com a língua visual de 

modo a não tornar a interpretação obsoleta. 
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Figura 31: Tempo do vídeo: 05:36 a 05:50 – O pássaro recupera a consciência. 

 
 Fonte: Arquivos da autora. 

 

Para essa cena, o autor da performance sugeriu a seguinte 

interpretação: “O pássaro está sonhando”, “sou sujeito surdo e uso 
Libras”, “o pássaro tenta fugir”.  

 

TI1 interpretou: 

 

“Ele pensa que é surdo”, “Ele quer se libertar”. 
 

TI2 interpretou: 

 

“Sendo ele surdo”, “Ele tenta bicar o cadeado por diversas 

vezes”.  

 

O que chama a atenção nos trechos apresentados não são 

necessariamente as interpretações escolhidas, mas as expressões 

corporais, durante a longa pausa, que os TILS fizeram no exercício de 

compreender a cena. Os dois TILS hesitaram nas interpretações e 

manifestaram com os movimentos de corpo que não sabiam exatamente 

como colocar aquela cena na voz, optando por serem sucintos, 

marcando poucos detalhes que julgaram pertinentes informar. As 

interpretações até ficaram condizentes à proposta do autor, entretanto os 

TILS manifestaram certo sofrimento para abstrair o texto visual e 

formular o texto oral, o que acabou não sendo possível. Foi uma das 

cenas que provocou nos TILS a reflexão sobre as dificuldades em 

interpretar os signos performáticos, considerando a possibilidade de 
encontrar uma medida de intervenção mínima da interpretação, mas de 

forma consciente, sem que o intérprete precise sofrer para sincronizar 

duas modalidades de línguas tão distintas, podendo fazer das pausas 
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momentos estratégicos para escolher as informações lexicais mais 

importantes para o espectador. 

 

Dúvidas nas escolhas tradutórias (expressão de dúvida, titubear da 

voz, movimento corporal) 

 
Naturalmente que dúvidas também são manifestadas nas longas 

pausas feitas pelos TILS durante as cenas, entretanto as expressões 

mostraram que foram dúvidas quanto às escolhas lexicais, quais 

palavras caberiam melhor, quais seriam mais relevantes para a 

compreensão do espectador. Os TILS não haviam estudado a 

performance com antecedência e tampouco conversado com o artista, a 

escolha de palavras torna-se um momento delicado para o contexto 

artístico, onde a intenção não se concentra na informação, mas na 

manifestação da arte surda e o que pretende provocar. Conforme 

exposto nas entrevistas, os TILS se preocuparam em transmitir o desejo 

do artista, mas sem um preparo anterior tornou-se uma tarefa solitária 

para o TILS que tem em sua voz a responsabilidade de fazer escolhas 

assertivas. Durante a tarefa de interpretação, capturamos imagens dos 

TILS que expressaram dúvidas através do rosto, do corpo e da voz.  

A seguir alguns exemplos. 

Figura 32: Tempo no vídeo: 02:27 a 02:38 – O caçador à procura do pássaro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

Para esta cena, TI1 faz uma expressão de dúvida e opta no 

primeiro momento por não interpretar, titubeou na voz e, por fim, 

escolheu traduzir o comportamento do personagem caçador, “E ao 
longe ele avista um bando de aves”.  

A sugestão do autor foi: “O caçador entra na floresta e avista 

um bando de pássaros”.  
 

As interpretações são semelhantes, autor e TI1 marcam a ação 

do caçador, apesar de o autor informar também o cenário. TI1 e TI2 

manifestaram a dificuldade em descrever tais CL, DI e a sincronização 
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dos tempos, pois a performance é dinâmica mudando rapidamente o 

cenário e os personagens. Foi a partir desses desafios que os TILS se 

sentiram angustiados com a interpretação de performances, bem como a 

interpretação na direção língua de sinais para a língua oral. Seus 

depoimentos traduzem os sentimentos de muitos profissionais que estão 

ainda descobrindo as peculiaridades desses textos e contextos, sem 

colocar em dúvida sua competência como TILS, mas colocando em 

dúvida o texto, tanto o visual como o auditivo. Se há dificuldades e 

ressalvas na descrição da performance, necessita-se equacionar as 

medidas para que o espectador alcance a mensagem, se aproprie da 

cultura surda, para tornar o trabalho do TILS mais satisfatório para ele 

próprio. 

Figura 33: Tempo no vídeo: 04:19 a 04:31 – DI do morcego. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Bruno constrói essa cena talentosamente com CL, DI e 

antropomorfismo, além das belíssimas impressões que provoca em sua 

expressão facial. Tece a cena ora em suas mãos, ora em seu corpo. Para 

a performance o autor sugere somente marcar que se trata da 

incorporação do morcego, pois a forma como Bruno o faz atrai o 

espectador para sua construção corporal. Ao analisar a cena, identifica-

se que não é a incorporação de qualquer morcego, é uma incorporação 

poética que desenha o morcego de uma forma muito peculiar ao artista e 

o quanto ele quer impactar. Bruno se empenha em toda a performance 

em ser impactante, em produzir algo realmente artístico e essa parece 

ser uma característica do artista que foi bem observada pelos TILS, que 

manifestaram admiração pelo trabalho dele nas entrevistas. As 

expressões de dúvidas dos TILS ao interpretarem essa cena confirmam o 

quanto é melindroso o contato da língua oral com a língua de sinais, 

especialmente no caso de signos performáticos. Pois, como afirma Luchi 

(2013) pode-se incorrer no apagamento da visualidade, a escolha do 

léxico favorece ou não a arte surda.  
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A hesitação dos TILS se justifica pela dificuldade em 

determinar itens lexicais para uma língua rica e complexa, com sutilezas 

intrínsecas à visualidade. O autor sugere apenas mencionar, “morcego”, 

TI1 interpreta, “Próximo a gaiola há um morcego” e TI2, “Numa outra 

árvore, alguns morcegos com suas orelhas pontudas e suas asas 

diferenciadas”.  
Na interpretação de TI2 ele sinalizou com a cabeça e no rosto 

que não sabia exatamente como fazer, mesmo assim fez suas escolhas e 

na entrevista retrospectiva afirmou que gostaria de fazer diferente, não 

sendo possível acompanhar o ritmo descrevendo a cena 

simultaneamente, optaria por indicar que se tratava do morcego. 

Entretanto, somente após essa reflexão considera possível o espectador 

acompanhar a cena visualmente com a informação de qual personagem 

e cenário se tratam. As expressões de dúvidas dos TILS também 

incorrem pela preocupação com o espectador.  

Considera-se responsabilidade do TILS que o espectador não 

faça nenhum esforço para compreender o texto fonte. Questiona-se no 

contexto de performance surda, se, de fato, o TILS é o único 

responsável pelo texto na língua-alvo, e também até que ponto a 

interpretação contribui para a manifestação cultural na língua visual. 

Figura 34: Tempo no vídeo: 04:55 a 05:10 – O morcego morde o pássaro. 

 

 
Fonte: Arquivos do autor. 

 

Essa foi uma das cenas mais complexas para a interpretação da 

performance de Bruno. Seguindo sua beleza artística, Bruno instiga uma 
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discussão profunda sobre as possíveis metáforas que podem surgir na 

língua visual. Não somente pela língua visual, mas pelas intenções do 

artista. Desta forma, reforça-se a parceria de TILS e artista para 

organizar a interpretação que não é dispensável. A angústia que os TILS 

sentiram para interpretar a cena acima ilustrada, não teria existido se 

eles tivessem o conhecimento prévio sobre as intenções do artista 

quanto à mensagem. Além da dificuldade em interpretar os signos 

lexicais, há uma cena metafórica que os TILS não puderam alcançar. 

TI1 optou por não fazer sua própria inferência por não conhecer o 

desejo do artista e TI2, apesar das dificuldades para compreender o 

sentido do texto, foi literal fazendo suas escolhas a partir dos signos 

lexicais que apareceram na performance.  

Na cena ocorre que o caçador capturou o pássaro e o prendeu 

em uma gaiola, depois de muito se debater, ele se cansa e adormece. O 

pássaro sonha que um morcego o morde e suga seu sangue, roubando 

sua identidade e cultura surda. O pássaro é surdo e os TILS não tinham 

essa informação prévia, que poderia expandir a compreensão do 

espectador sem grandes interferências da interpretação. O artista, em 

entrevista, esclareceu que o pássaro estava sonhando e essa informação 

também sugere outras inferências que poderiam ser mais claras para o 

espectador. Também explicou que o morcego representaria o ouvinte 

que se apropria da cultura surda para obter vantagens nos espaços 

profissionais que competiriam ao surdo. TI1 entendeu que se tratava 

legivelmente do implante coclear, no entanto optou por não fazer tal 

sugestão na interpretação. Poderia fazê-lo considerando que desconhecia 

as ideias do artista sobre o assunto e a interpretação era de 

responsabilidade sua. As filmagens mostram a apreensão dos TILS e o 

desejo em fazer uma bela interpretação, alcançando o nível da 

performance. Bruno sugeriu interpretar, “O morcego vai até a gaiola e 
morde o pássaro, sugando a cultura e a identidade surda”. Em sua 

opinião, interpretar que é o ouvinte sugando, se aproveitando do surdo 

ou falar do implante seria contar a moral da história. Para nós, seria 

fazer inferências atribuindo significados prontos e definitivos ao 

espectador. Embora seja fundamental que o espectador acompanhe o 

enredo, também pode lhe ser dada liberdade criativa, todavia precisa ser 

avaliado e combinado entre o TILS e o artista.  

TI1 interpretou: 
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“Ele acorda e morde o pássaro dentro da gaiola, ele morde a 

cabeça, e a cultura surda é absorvida, a identidade surda também se 

perde, tudo é levado pelo morcego”. 

 

Mesmo não tendo mencionado o implante coclear, afirmou que 

o morcego mordeu o pássaro na cabeça (atrás da orelha conforme a 

imagem acima), onde o implante é colocado, não no pescoço. O autor 

não sugeriu que fosse o implante, mas concordou que poderia ser e que 

inclusive ficaria interessante.  

TI2 interpretou: 

 

“Num momento certeiro, ele acaba mordendo o passarinho, 

que tem suas forças sugadas, que tem sua cultura sendo sugada e sua 

identidade sendo desmaterializada”. 

 

É interessante que TI2 atribui a cultura e a identidade surda 

como forças intrínsecas ao sujeito surdo. Entretanto, sua expressão era 

de quase desespero em saber se o que estava dizendo era algo coerente, 

correto. Ao findar a tarefa, sua constante afirmação era quanto à 

necessidade de estudar o texto com o autor da performance, evitando 

uma postura insegura no momento da interpretação.  

 Ambos os intérpretes finalizaram a interpretação da 

performance de Bruno com o rosto expressando dúvidas e quando 

perguntados sobre o trabalho que acabaram de fazer, não conseguiam 

avaliar se tinham alcançado o objetivo ou não, pois consideraram o nível 

lexical performático difícil de acompanhar em uma simultânea. 

Consideraram que a construção da interpretação em parceria com o 

autor restringiria as chances de erros, tanto de escolhas lexicais quanto 

de sentido e sanariam dúvidas, atribuindo ao texto visual máxima 

qualidade interpretativa e criativa. Para os TILS o final da história 

poderia  ser  mais  bem  aproveitado, poderiam  contribuir  com  o artista 

também na construção de sentidos na língua visual.  

 

5.4.3 Estratégias para o contexto artístico 
 

a) Palavras-chave, dicas, pistas;  

b) Omissões estratégicas; 

c) Marcar personagens e cenários. 
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Afortunadamente, as interpretações produzidas pelos TILS nos 

contos de Bruno e Sandro sugerem também estratégias que podem 

solucionar alguns problemas e delinear uma proposta adequada para a 

interpretação de performance em língua de sinais. As estratégias 

identificadas nesses textos mostraram viabilidade para evitar a 

interpretação performática, quando a direção das línguas é de sinais para 

oral. Também apresentaram alternativas de interpretação para os signos 

linguais performáticos que poderão promover a aproximação do 

espectador aos elementos culturais da língua visual e do artista surdo. 

As estratégias de oferecer para a interpretação palavras-chave 

na língua oral, a omissão de informações redundantes e localizar o 

espectador quanto aos personagens, ações e cenários foram, por vezes, 

aplicadas pelos TILS durante a interpretação ou foram observadas por 

eles nas entrevistas, como alternativas para resolver os problemas com 

os quais se depararam durante a tarefa. O conhecimento estratégico é 

uma competência tradutória que permite ao profissional solucionar seus 

problemas de tradução e interpretação, partindo desse 

conhecimento/competência para aventar a interpretação de performance. 

Sendo assim, pretende-se que a interpretação simultânea 

artística não seja somente constituída por estratégias, e sim organizada a 

partir das estratégias visando um texto legítimo, um texto artístico. 

 

Palavras-chave, dicas, pistas 

 
 Conforme sugerido no trabalho de Sutton-Spence & Quadros 

(2014), as dicas consistem em aproximar o espectador da língua visual. 

O contexto artístico pode ser um meio prazeroso do ouvinte 

inclusive aprender língua de sinais. Trata-se também de aproximação 

cultural, pois com o apoio da interpretação o espectador entra em 

contato com a visualidade do sujeito surdo, percebendo que é possível 

fazer essa leitura. Se normalmente o ouvinte não sinalizante se afasta do 

surdo por ele não ouvir e considera a oralização como único meio de 

comunicação possível, acredita-se que através da arte esses muros 

limitadores sejam obsoletos. Pressupondo que a arte ultrapassa o 

conteúdo informativo, para admirar uma obra em pintura, uma música 

instrumental, precisa-se mais que informações sobre seus conteúdos. 

Para que isto faça sentido e que se permaneça contemplando 

qualquer obra, necessita-se sentir algo, alguma emoção que permita 

trazer aquela obra para dentro do ser. Apreciar a performance artística 

do surdo está para além da apreensão de conteúdos, de enredos. Situa-se 
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no quanto o surdo é capaz de manifestar seus sentimentos através de sua 

língua corpórea. As performances de Bruno e Sandro representam 

legitimamente a arte da performance demandando dos TILS um trabalho 

delicado de interpretação.  

Assim, alguns exemplos de como pode ser feita uma 

interpretação simultânea artística são identificados através de palavras-

chave que norteiam a compreensão do espectador. 

Figura 35: Tempo no vídeo: 00:28 a 00:38 – O nascer do sol. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

A performance de Bruno inicia com o personagem pássaro 

acordando, em seguida Bruno é narrador e sinaliza o nascer do sol, o 

reflexo do sol no mar. A história se passa no Rio de Janeiro. TI1 inicia 

sua interpretação depois de quase 30 segundos do início da performance 

e interpreta, “O amanhecer”, considerando, assim, a escolha tradutória 

de TI1 como a palavra-chave, a dica que o espectador precisa para 

acompanhar a cena na língua visual. TI2 optou por uma interpretação 

performática, um texto legível, com prosódia, poético. A interpretação 

da mesma cena ficou desse modo: “Estou acordando, o sol já vai 

subindo no horizonte, eu vejo o brilho, o reflexo da luz do mar”.  

Na interpretação de TI1, o espectador não foi informado sobre o 

reflexo do sol no mar, todavia, se o espectador foi informado sobre o 

cenário da história, por exemplo, pode ser mais um elemento que o 

favoreça criar mentalmente as imagens que Bruno sinaliza sem a 

interpretação. O interessante é justamente que os movimentos das mãos 

do Bruno sobre o reflexo do sol no mar, sejam elementos poéticos da 

performance, sejam a beleza da visualidade.  

TI1 ao interpretar “O amanhecer” não imprimiu nenhuma 
prosódia, mesmo sendo favorável para esse caso, pois a prosódia 

presente na sinalização do Bruno é o que se espera que o espectador 

apreenda. A sugestão do autor foi “Nascer do sol”, considerou 
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interpretar somente os signos lexicais avaliando a cena acessível por 

seus CL e expressões faciais.  

Figura 36: Tempo no vídeo: 03:21 a 03:45 – O caçador captura o pássaro. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

No trecho em que o pássaro é preso, Bruno incorpora, em 

segundos, o pássaro, o caçador, a gaiola e normalmente ele mantém pelo 

menos dois elementos simultâneos, um identificado pela expressão 

facial e o outro com as mãos e o corpo (o pássaro nas mãos e o caçador 

no rosto e no corpo, a gaiola nas mãos e o pássaro no rosto). As 

alternâncias são rápidas, porém muito bem desenhadas visualmente e se 

o espectador souber quem são os personagens envolvidos e a ação na 

cena, possivelmente não precisará de mais informações para 

compreender a performance.  

Nesse trecho TI1 interpretou: “É pego, engaiolado”. Ele, talvez, 

poderia ter optado  por  “é  pego”  ou “engaiolado”. Já, a interpretação 

performática sugerida por TI2 foi: “Para pegar, para capturar um 

desses pássaros que tenta se desvincular daquela armadilha. Ele pega 
esse pássaro e coloca em uma gaiola”.  

TI1 sugere uma interpretação que pode ser mais adequada ao 

propósito que se busca para as performances surdas. TI2 que adotou 

uma interpretação performática, avaliou suas dificuldades justamente 

por tentar atribuir ao texto visual um texto equivalente em sentido, em 

prosódia, em performance, quando reconhece as dificuldades e os 

limites para a interpretação dos signos performáticos e da poética 

presente, intrínseca ao texto visual.  

Diante da estrutura complexa da performance do artista, os 

TILS sentem-se desafiados a contemplar uma língua e uma cultura 

constituída em experiência totalmente visual, sem os elementos sonoros, 

uma língua que somente a mente surda consegue, de fato, conceber e 

alcançar. Aos ouvintes, propõem-se silenciar sua mente auditiva para, 

quem sabe, alcançar os códigos puramente visuais. 
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Figura 37: Tempo do vídeo: 01:05 a 01:15  - A menina pede um irmão. 

 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Para a performance de Sandro os dois TILS adotaram 

interpretações muito distintas, enquanto TI1sucintamente marcou os 

personagens, o cenário e as ações. TI2 iniciou a interpretação 

performática assumindo em primeira pessoa cada personagem, fazendo 

as alternâncias na voz e com prosódia. Ele não conseguiu sustentar sua 

escolha até o final da performance. As alternâncias eram muito rápidas, 

os tempos nas duas línguas não sincronizavam e para alguns elementos 

corporais de Sandro, ele não conseguiu fazer escolhas no tempo, 

manifestando dúvidas, fazendo pausas para tentar compreender e 

omitindo por causa do tempo, que na simultânea não para.  

 

A interpretação de TI2 para esse trecho ficou assim: “Eu não 

tenho um irmão! Eu quero um irmão... eu quero!” Ele empregou ritmo e 

prosódia, imitando a voz da criança.  

Na interpretação de TI1, “A menina pede um irmão”. Mesmo 

Sandro sinalizando signos lexicais (querer, não ter, irmão), pelo 

contexto e performance, TI1 interpreta o sentido, sem tom prosódico e 

explica a cena com palavras-chave. Na interpretação performática, o 

espectador recebe o tom, a emoção da cena, através da língua oral tendo 

a opção de não adentrar a língua visual, ao que se considera quase 

impossível pelo nível dramático que Sandro constrói sua performance. 



246 

 

 

 

 

 

A performance de Sandro não passaria despercebida pelo mais desatento 

ouvinte, todo seu corpo, seu olhar, sua energia, transmitem a 

completude da língua visual em forma teatral, em arte.  

Na entrevista retrospectiva, TI2 reelaborou sua postura, afirmou 

não ter conseguido sustentar sua primeira escolha tradutória até o final, 

considerando fazer uma interpretação diferente em uma nova 

oportunidade.  

TI2 é um profissional que, atualmente, se envolve com a 

interpretação simultânea de peças teatrais, adota de forma talentosa e 

eficiente a interpretação performática, pois a direcionalidade da 

interpretação é da Língua Portuguesa para Libras. Pôde comparar com a 

direcionalidade contrária e reconhecer que a interpretação de 

performance surda é muito diferente.  

Um dos fatores em comum que a interpretação performática 

tem com a interpretação simultânea artística é que ambas precisam 

evidenciar a língua visual. 

Figura 38: Tempo no vídeo: 04:47 a 05:23 – A mãe faz ultrassonografia. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Outro exemplo de como a interpretação simultânea artística 

pode ser construída através de palavras-chave ou dicas. Na cena onde a 

mãe, que está grávida novamente, vai ao médico fazer uma 

ultrassonografia.  

TI1 interpretou, “Chega ao consultório do médico e começam 

os exames”.  

 

A interpretação de TI2, “Chegou ao médico para fazer exames 
de ultrassom... éh! Vamos limpar e vamos ver como está isso aqui... 

Olha... parabéns! Até breve.”.  
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Especificamente, a performance de Sandro para “Toque para a 

vida”, dispensaria a interpretação na maior parte do texto, pois, como o 

autor afirmou, sua performance é teatral, é dramatizada e mesmo quem 

não sabe língua de sinais pode compreender. Considera que usa poucos 

signos lexicais e que por contexto o não sinalizante compreenderia o 

enredo. A forma como delineia sua performance é, sem dúvida, um 

fazer artístico que enaltece a língua visual e a arte que é capaz de 

produzir.  

Sutton-Spence & Quadros (2014) afirmam que o poema está 

integrado ao corpo do artista e que são inseparáveis. Esse fenômeno é 

visto nas performances de Sandro e Bruno, são contos dramáticos e 

poeticamente tecidos na língua visual, que os TILS iniciam um processo 

de reflexão sobre o quanto a língua oral pode alcançar. Os signos 

linguais performáticos que caracterizam as performances são imagens 

viso-espaciais que se explicam por si. Pode-se, certamente, tentar fazer 

uma descrição, a tradução poderá fazer, entretanto torna-se um texto 

enfadonho, redundante e até desinteressante para o leitor se este puder 

optar por se orientar pelas imagens. A relação dos textos orais/escritos e 

visuais não é exclusividade entre as línguas de sinais e orais. Sabe-se da 

importância da  semiótica para  a  comunicação  humana  e  o  quanto as 

imagens falam com eloquência.  

Conforme Campello (2008), os signos visuais e os signos orais 

criam imagens no cérebro, desta forma, o espectador poderá se conectar 

aos dois canais que possui, o auditivo e o visual, para acessar a arte da 

performance com auxílio de sua língua oral na forma de palavras-chave 

que o possibilite relacionar com os signos visuais que também estão à 

sua disposição. 

 

Omissões estratégicas 

 

Hurtado (1996) afirma que a competência estratégica se 

constitui de procedimentos conscientes e individuais utilizados pelo 

tradutor  para  resolver  problemas  que  surgem  no desenvolvimento da 

tradução.  

Para Leeson (2005), a omissão é uma estratégia que soluciona 

alguns impasses na interpretação e a redundância é uma das principais 

razões que levam o intérprete a decidir conscientemente pela omissão de 

alguma informação.  

Conforme Barbosa (2013), as omissões são informações que 

estão presentes na língua-fonte e não são interpretadas para a língua-
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alvo por motivos relacionados à recepção da mensagem e o lag time, ao 

que pode ocorrer em erros de interpretação. As omissões estratégicas 

destacadas indicam proatividade, os TILS estão conscientes das 

informações omitidas com o objetivo de manter a fluidez dos textos, 

tanto o de voz como o sinalizado. Constata-se nas omissões de TI1 e TI2 

a intenção de evitar a redundância de informações, manter os textos 

minimamente sincronizados no tempo, dificuldade em fazer escolhas 

tradutórias conforme o nível dos signos performáticos. Entretanto, 

também se identifica as omissões, quando os TILS entendem que o texto 

visual é suficiente para a compreensão do espectador e quando decidem 

não fazerem inferências.  

Seguem alguns exemplos com imagens de momentos que os 

TILS omitiram estrategicamente. 

Figura 39: Tempo no vídeo: 03:03 a 03:11 – O caçador se esconde. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Essas sequências foram vistas anteriormente quando se tratou 

sobre as pausas e a reação corporal de TI2 para interpretação dessa cena.  

TI2 interpretou, “Até que se esconde atrás de uma árvore com 

uma espécie de equipamento”.  

TI1 omitiu as informações dessa cena, interpretou a cena em 

que o caçador vai em direção ao pássaro; em seguida, acontece a ação 

descrita nas imagens e somente depois interpreta quando o caçador 

encontra o pássaro e o captura. É delicado definir que a cena não 

precisaria de interpretação, considerando ainda a sugestão do autor, “O 
caçador se esconde atrás de uma árvore”. TI1 afirmou que tentou ser 

seletivo e fazer uma interpretação o mais concisa possível. Em seu 

julgamento, podia deixar algumas cenas para que o espectador fizesse 

sua própria interpretação a partir do visual e da sequência dos 

acontecimentos, por contexto. 
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Figura 40: Tempo no vídeo: 04:47 a 04:58 – O Pássaro é mordido pelo 

morcego. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

A omissão ocorrida nessa cena foi de inferência. TI1 estava 

convicto, na entrevista retrospectiva, de que se tratava do implante 

coclear, ele afirmou que a “mordida” do morcego não foi no pescoço do 

pássaro, e sim Bruno sinalizou atrás da orelha. Mesmo com esse claro 

entendimento da cena, optou por omitir essa informação por receio do 

tema polêmico que é o implante coclear. Ele não sabia como a história 

se desenrolaria, o que teria que dizer depois, desta forma, manteve certa 

neutralidade fazendo uma interpretação literal do que estava sendo 

sinalizado. Por seus componentes cognitivos (conhecimento de mundo), 

também tinha a informação de que os morcegos ou vampiros sugam o 

sangue de outros seres vivos e os transformam em outras criaturas e, por 

isso, interpretou: 

 

“Ele morde a cabeça e a cultura surda é absorvida, a 
identidade surda também se perde e tudo é levado pelo morcego”. (TI1) 

 
 Se TI1 interpretasse que o pássaro surdo foi implantado, 

perdendo sua identidade e cultura surda, também seria uma ótima 

metáfora e estaria dentro dos objetivos do autor, entretanto abriria outros 

links na mente do espectador sobre as questões específicas do implante 

coclear. TI1 deixou claro que não queria levantar tal polêmica sem ter 

conversado com o artista, todavia observou que seria um excelente 

enredo.  

Embora os TILS tenham optado por interpretar a atividade 

“literal” do morcego, a metáfora permaneceu, já que o autor afirmou que 

o morcego representa o ouvinte que suga o surdo, ainda que essa 
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interpretação não tenha sido feita na língua oral e tampouco dada essa 

explicação em língua de sinais.  

A arte na língua visual poderá ser contemplada ao imaginar que 

um espectador pode ter pensado no implante, outro no morcego ouvinte, 

outro em um vampiro que quer transformar o pássaro em vampiro 

também, ou seja, a arte se dá na imaginação de cada indivíduo e esse 

fenômeno justifica algumas omissões.  

Figura 41: Tempo no vídeo: 05:41 a  06:03 – O pássaro foge da gaiola. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Após o pássaro ser “mordido”, ele adormece; quando acorda, se 

dá conta de que é surdo, olha para suas mãos.  

Deste modo, percebe-se que está se referindo à língua de sinais. 

Ao recobrar sua identidade surda, começa a bicar o cadeado da gaiola 

com força para se libertar daquele aprisionamento, que poderia ser o 

domínio ouvinte.  

Embora o autor afirme se tratar da relação entre surdos e 

ouvintes, sinaliza o pássaro dando um grito estridente antes de 

finalmente conseguir quebrar o cadeado. Os TILS omitiram essa 

informação na interpretação, por julgarem redundante, mas também para 

não inferirem um elemento sonoro na interpretação. O grito é uma 

expressão humana, para surdos e para ouvintes, mas é interessante 

pensar como os elementos culturais se fundem em nossas produções, o 

autor por inserir um grito em sua performance e os intérpretes por 

ignorarem esse elemento expressivo, mas auditivo.  

Entendeu-se que essa omissão foi estratégica, a cena é 

visualmente acessível e o grito do pássaro foi poético para surdos e 

ouvintes. 
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Figura 42: Tempo no vídeo: 02:05 a 02:40 – O casal faz sexo para ter o bebê. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Na performance de Sandro, houve muitas omissões da 

interpretação simultânea, pelo caráter teatral e dramatizado da 

performance. Os TILS puderam optar mais vezes pelo texto visual 

dispensando a interpretação.  

TI2 assumiu a interpretação performática com discursos em 

primeira pessoa dando voz alternadamente a cada personagem. Ele 

omitiu estrategicamente algumas cenas para não fazer inferências ou por 

considerar o texto visual suficientemente legível ao espectador não 

sinalizante.  

Nesta cena, a filha pede um irmão aos pais e essa informação 

foi dada pelos TILS. Em seguida, os pais conversam e vão para o 

quarto, tiram a roupa e depois voltam ajeitando as vestimentas.  

TI1 interpretou, “A mãe leva o pai para outro aposento”. TI2 

interpretou o início da ação. Quando a mãe chama o pai para o quarto, 

ele diz: “Vamos, vamos”, entonando prosódia.  

A cena transcorre e TI2 não fez nenhuma inferência sobre a 

decisão de ter o bebê, entrar no quarto para intimidade, tirar ou colocar 

as roupas. Todas essas informações ficaram no texto visual e o 

espectador pôde fazer suas próprias inferências. Os TILS concluíram, 

após a experiência com o texto de Sandro, que poderiam ser ainda mais 

sucintos na interpretação. Considerando a produção teatral da 

performance, apesar de Sandro usar alguns signos lexicais, a maior parte 

da performance é acessível visualmente pelo nível de produção dos 

signos performáticos que Sandro desenha talentosamente em seu corpo e 

espaço. 
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Figura 43: Tempo no vídeo: 03:38 a 04:04 – A mãe anuncia a gravidez. 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

O pai chega a casa e a mãe dá a notícia da gravidez para ele e 

 para a filha, todos comemoram com muita felicidade.  

 

TI2 interpretou: 

 

“O que você está grávida?! Nossa que felicidade! Isso, isso, 
todo mundo feliz! Nossa, fico até emocionado!”.  

 

TI1 interpretou: 

 

“O pai chega a casa”. 
 

A mãe conta a notícia, a vibração do pai e da filha, o abraço da 

família e o choro do pai. TI1 optou por omitir a interpretação, pois 

julgou a cena acessível visualmente com signos performáticos claros 

para o entendimento do espectador. Considerou importantes os 

momentos de omissão, afirma que o espectador pode aproveitar mais o 

texto visual sem se preocupar em acompanhar a interpretação ou ser 

atravessado por ela.  

Os TILS consideraram a performance de Sandro fácil de 

compreender, mas difícil de acompanhar a poética, a teatralidade, a 

dramatização, sem apelar para um novo texto construído por uma 

interpretação performática. A performance de Sandro em “Toque para a 

vida” é um texto que, como afirmou o próprio autor em entrevista, 

dispensa grande parte de interpretação. Ele usa poucos signos lexicais e 

marca os personagens com uma gravata borboleta ao que facilita 

acompanhar as alternâncias de personagens de forma muito ilustrativa e 

didática, tanto para intérpretes quanto para o espectador. 
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Marcar personagens e cenários 

 

 As alternâncias de personagens e cenários acontecem de forma 

dinâmica nas performances de artistas surdos. É um desafio para os 

intérpretes acompanharem as alternâncias de modo a não confundir a 

interpretação. Identificar com precisão os personagens e o cenário da 

cena é um dos motivos que tornam o encontro entre TILS e artista 

fundamental para a criação de um bom texto, minimamente, além de 

compreender o enredo e onde a história acontece. O TILS precisa saber 

como o artista incorporará cada personagem.  

O surdo se apropria naturalmente desse recurso de 

comunicação, sua língua natural tem a competência de inserir pessoas e 

objetos animados ou inanimados, corporalmente para contar, para fazer 

referência a sujeitos, objetos, lugares. É um recurso intrínseco à língua 

visual e uma habilidade que, especialmente, os artistas performáticos 

(surdos ou ouvintes) desenvolvem para encenar suas performances.  

 Para a interpretação, os TILS precisam estar atentos a essas 

características, mas também precisam de um conhecimento mínimo 

anterior para construir um texto fluído e preciso. O artista ajuda o 

intérprete quando o localiza sobre os elementos que comporão a 

performance contando a história, caracterizando cada personagem, cada 

cenário e seus objetivos com o espectador (se quer explicar a moral da 

história, se quer explicitar metáforas, que seja cômico, dramático, 

poético e etc.).  

TI1 e TI2, em alguns momentos, conseguiram localizar e 

marcar personagens e cenário, recurso este utilizado na composição da 

interpretação simultânea artística, pois quando o fazem conseguem dar 

destaque para performance. Enquanto a artista está caracterizando o 

personagem ou o cenário, o TILS informa ao espetador do que se trata 

sem precisar fazer a mesma caracterização ou descrição na voz e esse é 

um momento em que o espectador pode ter mais contato com a língua 

visual. Quando não houve o preparo anterior com o artista, o TILS está 

sempre atrasado e quase sempre só ao final da caracterização é que o 

intérprete consegue finalmente dizer do que se trata.  

A seguir, algumas sequências de imagens onde o artista está 

caracterizando algum personagem ou cenário e a forma como o TILS 

optou por interpretar. 
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 Figura 44: Tempo no vídeo: 01:47 - Pai ; Tempo no vídeo: 01:50 – Mãe 

 
Fonte: Arquivos da autora. 

 

TI1 interpretou, “Esse é o pai”. “Essa é a mãe”. Sandro 

utilizou uma estratégia teatral que orientou os espectadores quanto aos 

personagens de sua performance, uma estratégia didática e ilustrativa 

capaz de embelezar seu texto performático e ser acessível ao seu público 

(tanto de espectadores quanto de intérpretes). As alternâncias para a 

interpretação foram seguras, pois o artista solucionou qualquer dúvida 

nesse aspecto ao usar uma gravata borboleta para ilustrar seus 

personagens. Mesmo a mãe fazendo expressões faciais semelhantes com 

as da filha e o pai sendo marcado com a gravata abaixo do nariz, 

indicando o bigode, assim como o médico, Sandro conseguiu deixar 

claro seus personagens. A mãe com a gravata localizada no centro da 

testa, a filha com a gravata ao lado da cabeça e o médico também com a 

gravata abaixo do nariz, porém em outro cenário, com seu estetoscópio 

em volta do pescoço. Desta forma, foi um esforço a menos para o 

trabalho de interpretação. Interessante que as duas interpretações foram 

bem distintas, cada um fez suas escolhas conforme seus objetivos para 

com a interpretação. Enquanto TI1 escolheu marcar os personagens, 

ressaltando que ele só o fez uma vez para cada personagem, não 

continuou repetindo cada vez que Sandro mudava a gravata de lugar, 

TI2 escolheu dar voz aos personagens.  

Na cena identificada por 01:47 sonorizou, “Humm”, para a 

expressão do pai e na cena 01:50 interpretou, “Ah querido!”, para a 

expressão da mãe. TI1 optou por não interpretar a ação dos personagens 

por considerar legível para o espectador e TI2 optou pela interpretação 

performática, imprimindo na língua oral o que estava expresso na língua 
visual. O mesmo ocorre quanto à marcação de cenários, no tempo do 

vídeo 03:41, TI1 interpreta “O pai chega a casa” e TI2 “Oi, olha” (a 

reação da mãe).  
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No tempo do vídeo 04:47, TI1 interpreta, “Chegou ao 

consultório” e TI2 interpreta “Chegou ao médico para fazer exames de 

ultrassom. Eh!”. Sandro não sinalizou sobre o local “casa” ou 

“consultório”, entretanto percebe-se que a escolha de TI1 foi a de 

localizar o espectador de onde a cena estava ocorrendo, já que os 

personagens estavam bem caracterizados e as ações tecidas por signos 

performáticos inferiam contextualmente aos determinados locais.  

No tempo 04:45, TI2 interpreta “Entrou no ônibus”, entende-se 

que a ação de entrar no ônibus, localiza para o espectador a mudança de 

cenário. 

Figura 45: Tempo no vídeo: 00:43 a 00:46 – DI de árvores. 

   
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Bruno inicia sua performance construindo um cenário e, em 

seguida, coloca na cena o personagem. A interpretação de TI2 “Vejo o 

movimento de pessoas, árvores no horizonte” e TI1 “Visual de 
árvores”. Os dois TILS marcaram o cenário adequadamente. TI2 

emprega prosódia (uma voz suave, arrastada, poética) e TI1 tem como 

objetivo somente informar o cenário com uma entonação precisamente 

informativa. O TI2 fez uma interpretação performática apropriada. Para 

tanto, destaca-se que, para a proposta de interpretação simultânea 

artística, a escolha de TI1 promove uma aproximação do espectador 

com a língua visual considerando que a prosódia, a poética estaria no 

corpo do artista. Embora não se possa, neste caso, mensurar qual das 

duas interpretações seria da preferência dos espectadores, considera-se 

que é possível uma leitura visual dos signos performáticos, cabendo ao 

TILS interpretar o signo lexical, no caso, “árvore”. Essa talvez fosse a 
sinalização que contextualizaria o restante da descrição do cenário e, por 

isso, TI1 fez essa opção.  

No tempo 00:48, Bruno sinaliza conforme imagens abaixo: 
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Figura 46: Sinal de Copacabana. 

  
Fonte: Arquivos da autora. 

 

O autor sugeriu que se indicasse na interpretação, 

“Copacabana”, mas, neste caso, os TILS não conheciam o sinal e, por 

isso, não foi interpretado. Esse é o tipo de conhecimento que o TILS terá 

que conversar com o autor, no preparo da performance e da 

interpretação. O prejuízo para o espectador pode ser o de não saber que 

a história se passa no Rio de Janeiro, mas também poderá causar um 

esforço extra em tentar reconhecer um signo lexical específico, tornando 

a interpretação indispensável. 

Figura 47: Tempo no vídeo: 02:09 a 02:23 – DI caçador. 

    
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Na descrição imagética do caçador, Bruno incorpora, descreve 

em si as vestimentas, as armas, os acessórios e as expressões 

características de um caçador, ao que TI1 interpreta “Esse é o caçador”. 

Seu intuito foi informar o espectador sem atribuir adjetivos ou ações ao 

personagem. TI2 interpretou “Um mochileiro andando pela floresta, um 

observador”, descreve também a ação do personagem. TI2 demonstrou 

dificuldade em identificar e interpretar o personagem “caçador”, 

entretanto não deixou de fazer sua interpretação e oferecer alguma 

informação ao espectador, mesmo que não tenha mencionado que era 

um caçador, com a interpretação que escolheu. O espectador poderá 

fazer suas próprias inferências no decorrer da história, onde mais tarde 

aparecem outros elementos que o caracterizam como um caçador.  

Destaca-se  a  escolha   tradutória   de   TI1  que  pontualmente 
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identificou o personagem com palavra-chave, para que o espectador 

pudesse acompanhar as cenas seguintes que caracterizam o 

comportamento, as ações de um caçador. A partir do conhecimento de 

mundo de cada um, é possível acompanhar a cena, já que a performance 

de Bruno apresenta signos performáticos visualmente legíveis e 

artisticamente atrativos. Bruno descreve o caçador com ricos detalhes e 

o TILS não precisa descrever essa caracterização simultaneamente, pois 

se entende que o cuidado do artista em tecer visualmente seu 

personagem é uma obra de arte que ocorre tão somente entre o olhar do 

espectador e os movimentos de seu corpo. Mesmo em uma “simples” 

descrição de personagem, a poesia está irredutível na língua de sinais. 

Figura 48: Tempo no vídeo: 04:25 a 04:40 – DI Morcego. 

   

  
Fonte: Arquivos da autora. 

 

Novamente Bruno cria seu personagem como uma obra de arte, 

tecido detalhadamente com a beleza que a língua visual é capaz de 

manifestar.  

TI1 interpreta “Há um morcego”, e o espectador pode 

acompanhar a performance de Bruno, descrevendo seu morcego, 

apreendendo as imagens desenhadas pelo artista.  

TI2 interpreta “Numa outra árvore, alguns morcegos com suas 
orelhas pontudas e suas asas diferenciadas”, imprimindo ritmo e 

entonação em sua interpretação performática. TI2 também indica o 

personagem morcego oferecendo ao espectador adjetivos na língua oral. 

Esses adjetivos para orelhas e asas, “pontudas” e “diferenciadas”, 

respectivamente, são adjetivos pertinentes na interpretação performática. 
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Na interpretação simultânea artística, os adjetivos estão na língua visual 

e o espectador o identifica na descrição imagética, através dos 

movimentos e expressões faciais do artista. É, desta forma, que se 

pretende que o espectador se aproxime da língua e da cultura surda, 

percebendo que é capaz de fazer uma leitura no corpo do artista sem 

depender da interpretação na língua oral. Indicar os personagens e os 

cenários pode ser um recurso e uma característica delineados para a 

interpretação de performance surda, onde o destaque e o foco devem 

sempre estar para a língua visual e a arte que dela se produz. 

 Foi possível concluir que o “tripé” proposto para que aconteça a 

interpretação simultânea artística nem sempre funciona convergindo 

para o mesmo objetivo, entretanto constata-se que os impasses podem 

ser equacionáveis atendendo as demandas dos três interlocutores. Os 

dados mostraram que os alunos de tradução (do estudo preliminar), que 

não são fluentes em língua de sinais, sentem-se mais seguros quando 

recebem uma interpretação simultânea completa. Reconhecem que 

foram capazes de identificar e compreender o sentido dos 

classificadores, das descrições imagéticas, das expressões faciais e 

corporais sem a ajuda da interpretação. Embora tenham afirmado ser 

confortável ter a interpretação simultânea a disposição, podendo não se 

preocupar em fazer a leitura no corpo da artista, reconhecem que a 

oralização sobrepõe e as vezes até atrapalha o texto visual. Poderiam até 

fazer a leitura de muitos elementos da performance, mas por 

acomodação ficam presos a interpretação.  

 Ao que toca os artistas surdos desejam se aproximar do seu 

público espectador, sinalizante ou não. Consideram que a língua oral 

não é suficiente para descrever ou significar a estética da performance. 

A literatura surda é a própria língua de sinais, dessa forma precisa ser 

sentida e não ouvida, “os ouvintes precisam aprender a ver”. Para eles, é 

possível sinalizar de forma acessível aos não sinalizantes e a 

interpretação simultânea pode ser um apoio, uma ponte para essa 

aproximação, mas não deverá substituir a performance. O contexto 

artístico é um local cultural e as pessoas estão mais abertas a receber e 

reconhecer as diferenças. Acreditam que através de seus talentos cênicos 

podem promover e valorizar sua língua e cultura na forma de arte. 

 Os TILS reconhecem as limitações da interpretação simultânea 

oral para a língua de sinais performática. Para eles não é possível criar 

um texto oralizado performático sem sobrepor o texto visual. Outro 

desafio é o tempo na simultânea. Não há tempo para sincronizar os 

elementos da performance na voz e isso afeta toda a produção textual 
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seja para o sentido ou para a arte surda. Existem características 

intrínsecas ao contexto artístico que exigem competências distintas de 

outros contextos. Ao observar as características que foram postas, 

espera-se que os TILS consigam delinear as estratégias adequadas que 

poderão solucionar os impasses da interpretação da performance. 
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6 A INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DE PERFORMANCE 

EM LÍNGUA DE SINAIS 

 

A partir das análises dos dados, este capítulo apresenta as 

respostas encontradas ao questionamento central desta pesquisa.  

Com base no desejo do artista surdo, das competências 

tradutórias dos TILS e das possíveis necessidades do espectador, poderá 

se aplicar uma interpretação simultânea específica que atenda às 

demandas do contexto artístico, quando a performance é em língua de 

sinais?  

 O esquema que segue ilustra os interlocutores e o que cada um 

produz para que ocorra a interpretação simultânea artística, direção LS 

para LO: 

 

Figura 49: O tripé para a interpretação simultânea no contexto artístico. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

O primeiro pressuposto para a interpretação de performance e 

da arte em língua de sinais é de que os artistas surdos pretendem a 

aproximação do seu espectador com a mínima interferência da 

interpretação simultânea. Eles pretendem que sua língua e, 

consequentemente, sua arte sejam acessíveis a qualquer público, 

sinalizantes ou não. Desta forma, imprimem em seus textos 

performáticos estratégias que tornam legíveis a leitura em seus corpos 

dispensando a interpretação para voz. O segundo pressuposto refere-se 

ao TILS, o profissional não será o único responsável pela interpretação 
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da performance, pois são encontrados elementos da língua de sinais, os 

signos linguais performáticos, que devem ser preservados na língua-

fonte e não precisam ser interpretados para a língua oral. O artista se 

envolve com a interpretação, conforme o primeiro pressuposto. O 

espectador se desprende da língua oral-auditiva, buscando se esforçar 

em uma leitura visual da arte sinalizada, sendo este, o terceiro 

pressuposto. O TILS, a partir de suas competências tradutórias para o 

contexto específico, promove ao espectador acesso aos signos linguais 

lexicais selecionando as palavras-chave que facilitarão a construção do 

texto na mente de cada espectador de forma subjetiva. O terceiro 

pressuposto é a leitura do espectador que deverá ver e ouvir para 

apreciar a performance em língua de sinais.  

 Os três pressupostos são os pilares da proposta para a 

interpretação simultânea de performance em língua de sinais no 

contexto artístico que pretendem elucidar o trabalho do profissional 

TILS e a proposta de difusão cultural da arte surda através da literatura 

sinalizada. Para tanto, através das investigações, organizou-se as 

características que se delinearam a interpretação simultânea artística e os 

motivos que a justifica. 

 

6.1 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA ARTÍSTICA VERSUS 

INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA PERFORMÁTICA 

 

Uma das grandes dificuldades dos TILS (participantes da 

pesquisa) consistiu em produzir uma interpretação simultânea 

performática das performances dos artistas surdos. As características 

observadas na construção das performances explicam, são textos com 

alto nível de expressões corporais, faciais e manuais que constituem 

uma linguagem muito específica que se reconhece como arte. Conforme 

depoimento dos TILS, os signos linguais performáticos compõem mais 

da metade do texto artístico sinalizado. Barbosa (2014, p. 84) apresenta 

dados sobre a demanda de mais esforços e mais tempo por parte dos 

sujeitos para a compreensão de todos os elementos que integram a 

sinalização da língua de sinais na produção de uma interpretação 

simultânea. Esse efeito é causado pela diferença entre as modalidades 

que, segundo Padden (2002, p. 179), são escolhas tradutórias complexas 

de serem feitas para atender características tão distintas e específicas das 

línguas orais e sinalizadas.  

Assim sendo, empreende-se para a interpretação de 

performance surda, a interpretação artística que para o contexto preserva 
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os signos linguais performáticos no corpo do artista, desafiando o 

espectador a fazer uma leitura visual. Considerando que a dificuldade 

dos TILS não foi de compreensão e que os alunos da tradução 

(participantes da pesquisa preliminar) demonstraram relativa facilidade 

com os signos performáticos, o que fica a desejar para a interpretação 

simultânea é atravessar a arte surda com palavras que podem construir 

um bom texto na língua oral, entretanto também pode ferir o princípio 

artístico da mensagem que está atrelada ao corpo sinalizante. Rose 

(2006) considera que o texto artístico é inseparável do corpo do 

sinalizante. Por esse princípio, compreende-se as dificuldades dos TILS 

em construir o texto de voz, assim como torna a interpretação 

performática redundante, repetitiva, diferente da vontade do artista 

surdo. A interpretação artística pretende ser para a língua oral o que a 

interpretação performática é para a língua de sinais, aliadas para 

ressaltar as emoções presentes nas mensagens, respeitando os atributos 

no fazer artístico em cada língua. 

As duas modalidades de interpretação que se apresentam são 

diferentes e opostas. Também, por questões sensoriais, os ouvintes 

dispõem de dois canais para absorver informações linguísticas, enquanto 

os surdos dispõem de um. Os ouvintes podem ver e ouvir a história 

simultaneamente na língua-fonte e na língua-alvo, ainda que a pesquisa 

tenha mostrado que acabam optando por ouvir a interpretação, 

dispensando mais atenção ao texto alvo do que ao texto fonte, e podem 

escolher, prestar atenção nos dois textos e apreender o texto visual. O 

que justifica a interpretação artística é a possibilidade de se fazer a 

leitura visual, recorrendo aos potenciais básicos humanos da 

gestualidade, da leitura do que é extralinguístico. Para os surdos, até 

mesmo a leitura labial é efeito sensorial visual e os elementos sonoros 

extralinguísticos das línguas orais necessitam estarem presentes na 

interpretação performática. Pela capacidade visual o surdo apreende os 

efeitos artísticos da literatura oral através da interpretação simultânea 

performática, que apresentará um texto alvo sinalizado correspondente 

ao nível artístico apresentado. Muitos TILS são competentes nesse 

contexto  e  fazem  um  trabalho  de  arte  para atingir o público surdo na 

mesma medida que o ouvinte é atingido em sua língua-fonte.  

 
[...] a interpretação de performances em geral 

refere-se à tradução de textos dramáticos 

produzido na língua oral para a língua de sinais, 

peças teatrais, shows musicais, por exemplo. 

Nesse tipo de prática os profissionais costumam 
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se posicionar no palco, num lugar específico e 

iluminado. (RIGO, 2013, p. 48). 

 

Rigo (2013), em seu trabalho sobre a tradução e a interpretação 

de canções para a Língua Brasileira de Sinais, apresenta a tradução-

interpretação em contextos artístico-culturais.  Segundo a autora, 

embora, em sua pesquisa, a interpretação performática contemple as 

direcionalidades língua oral para a língua de sinais e de língua de sinais 

para a língua oral, quando o TILS é o sinalizante, é considerada 

performance, pois a exposição é maior, o TILS fica mais em evidência 

imprimindo na interpretação a arte que o texto fonte pretende expressar. 

Para a interpretação de apresentações de surdos, a autora sugere que o 

TILS esteja em uma posição discreta, menos exposta para que a atenção 

seja focada na apresentação artística sinalizada. Aconselha também o 

uso de aparelhos de amplificação sonora.   

Constatou-se que, em Rigo (2013) e Napier, et.al. (2006), o 

grande enfoque da interpretação performática está para a direcionalidade 

língua oral para a língua de sinais e mesmo quando é o contrário, o foco 

é a apresentação corporal. A atenção deve estar voltada para o corpo, 

seja do artista surdo, seja do TILS sinalizante. A performance sinalizada 

do TILS é tão importante para o surdo que, atualmente, considera-se 

inserir o TILS entre os atores da peça teatral, por exemplo. Visto que 

dependendo do tamanho do palco e do posicionamento do TILS, fica 

difícil para o espectador surdo escolher para onde deva olhar, se para o 

centro do palco ou para a lateral, onde normalmente o TILS se encontra.  

Verificou-se que, a partir da análise dos dados, uma forte 

característica do contexto artístico é o foco na sinalização, seja na forma 

de interpretação performática, seja na língua de sinais como língua-

fonte, a atenção do espectador deverá ser no corpo que sinaliza. Desta 

forma, distinguiu-se a interpretação performática da interpretação 

simultânea artística. A primeira contempla as necessidades do 

espectador surdo, ressaltando e destacando a atuação artística do TILS 

como agente linguístico e cultural (Rigo, 2013) inserido no espetáculo 

ou na apresentação. A segunda, parte do mesmo princípio em destacar o 

visual, entretanto conta-se com dois canais por parte do espectador 

ouvinte, o auditivo e o visual e este não optará por um ou por outro, pois 

a interpretação simultânea artística ocorrerá mediante a junção da 

informação visual presente no corpo do artista surdo com as palavras-

chave que serão ditas pelo TILS e ouvidas pelo espectador. É a junção 

do texto visual (fonte) com a interpretação por palavras-chave que 
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construirá o texto final no ambiente cognitivo do espectador, assim 

haverá uma interpretação simultânea artística.  

 

6.1.1 Interpretação simultânea artística: da língua de sinais para a 

língua oral 

 
A leitura do corpo dançante revela o poder da 

linguagem e de uma língua rítmica, cuja palavra 

se revela na cena, na imagem e requer o contato 

intenso com os surdos e suas performances 

cotidianas. A possibilidade dessa leitura que 

inscreve um corpo em movimento exige, por sua 

vez, outra relação com os sentidos. (MASUTTI, 

2007, p. 88). 

 

“Outra relação com os sentidos” mostrou ser fundamental a 

partir dos sujeitos dessa pesquisa. Artistas surdos, TILS e alunos da 

tradução apontaram a leitura no corpo do artista possível visualmente, 

onde se encontram os significados inscritos na performance sinalizada, 

abstraída de palavras que a expliquem, que a interfiram. O corpo 

sinalizante manifesta toda a linguagem necessária para se fazer sentir o 

que a arte pretende expressar, as palavras não são a única forma de 

comunicar e a expressão corporal como competência humana pode 

oferecer o melhor dos discursos. A interpretação simultânea artística 

tem em comum com a interpretação performática o destaque para o 

corpo que sinaliza, entretanto o espectador ouvinte é desafiado a se 

aproximar desse corpo e sua língua de sinais, movido por uma 

interpretação que lhe servirá de ponte. A construção de uma ponte 

permite interligar ao mesmo nível pontos não acessíveis separados por 

rios, vales, ou outros obstáculos naturais ou artificiais. As pontes são 

construídas para permitirem a passagem sobre o obstáculo a transpor, 

neste caso são barreiras linguísticas, sensoriais e culturais. Essas pontes 

serão criadas pela interpretação oral, através das palavras-chave 

escolhidas pelo TILS, mas também são criadas pelo artista que busca 

uma linguagem mais artística, performática, que sinaliza pensando no 

seu espectador. O espectador também constrói suas pontes, sua travessia 

e ocorre quando, em sua mente, relaciona as duas línguas, seus 

significantes e constrói seu próprio significado. 

O TILS, como mediador linguístico-cultural, atua na 

interpretação artística com o mesmo princípio de sua atuação na 

interpretação performática, destacar a língua de sinais. O TILS não é o 
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autor da performance, mas será a ponte mediadora entre a performance 

do artista surdo e a interpretação por palavras-chave, que fará o 

espectador relacionar as duas línguas e construir em seu imaginário os 

conceitos que o artista pretende manifestar visualmente. Os artistas 

surdos, os TILS e os alunos da tradução avaliam que os signos linguais 

performáticos são acessíveis aos não sinalizantes, pois se trata de, antes 

dos surdos, linguagem e expressão humana. Quando, por exemplo, o 

artista incorpora uma árvore sofrendo a ação do vento, o TILS marca o 

personagem árvore; entretanto, o balançar da árvore, a intensidade do 

vento, as folhas se desprendendo, o galho quebrando, o espectador fará a 

leitura das expressões faciais, dos movimentos do corpo, dos 

classificadores das folhas se desprendendo e do galho quebrando, no 

corpo do artista. Na interpretação artística aproveita-se destes elementos 

humanamente universais para preservar o teor da mensagem no corpo 

do artista, que, muitas vezes, está manifestando sua cultura através de 

seus movimentos. Naturalmente, o TILS necessita reconhecer esses 

movimentos e estar em constante negociação com o autor da 

performance e o espectador. A interpretação simultânea artística não 

funcionará sozinha, pois seu objetivo é promover a arte e a 

concretização da arte está atrelada a receptividade do espectador. 

A literatura surda produzida nas performances de contos, 

poesias e piadas coexistem com o corpo do artista, são inseparáveis 

(Rose, 2006). Esse texto literário em sua forma visual somente existirá 

dessa forma, de outra maneira, quando é traduzido e interpretado para 

uma língua oral deixa de ser a obra culturalmente produzida pelo surdo. 

Entende-se que certamente a tradução e a interpretação poderá criar um 

texto da língua de sinais para a língua oral que contemple o conteúdo 

informativo da performance, um novo texto. Entretanto, uma 

interpretação simultânea artística promove a performance artística e não 

o conteúdo informativo. A performance artística contém o jeito surdo de 

se manifestar no mundo, haja vista a expressividade corporal e visual do 

texto em que o TILS profissional apresenta dificuldades em colocar 

palavras em uma interpretação simultânea. O artista presume que seu 

espectador compreenderá sem interpretação e os alunos da tradução (que 

fazem a vez de espectadores) reconhecem que classificadores e 

expressões faciais e corporais são perfeitamente perceptíveis sem 

interpretação. Desta maneira, é possível realizar uma interpretação 

simultânea artística que preserve a cultura visual da língua de sinais. 

A cultura visual é manifestada pela performance de literatura 

surda e apresenta para a interpretação simultânea uma nova direção de 
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interpretação; a interpretação performática não caberia aqui. Kincheloe 

(2015), em uma perspectiva bakhtiniana, mostra que a produção de 

poesias em língua de sinais não está focada somente em aspectos 

linguísticos, mas no aspecto cultural da língua, na estética. Abre 

caminhos para focar na imagem considerando que a palavra não seria 

suficiente para explicar a língua. Nesta perspectiva, entende-se quando 

os TILS sugerem dar dicas com palavras-chave para o espectador 

buscando que a obra seja compreendida na conexão entre as duas 

línguas, a oral e a visual. Ainda que o pressuposto deste dialogismo seja 

o uso de diversas linguagens para esclarecer o texto original, apreende-

se que de uma perspectiva cultural a estética da língua de sinais não 

precisaria ser explicada (interpretada integralmente), mas orientada com 

algumas palavras-chave, conforme sugerido pelos TILS. Ou, conforme 

Kincheloe (2015), a palavra-imagem é colocada como uma legenda para 

poesias em língua de sinais, considerando a sinalização poética diferente 

da sinalização cotidiana, formal. Quando Bakhtin fala de intertextos 

(apud. KINCHELOE, 2015), permite a hibridização da língua de sinais 

com a língua oral seja escrita ou falada. Apropria-se deste elemento 

bakhtiniano que permite o enlace de muitas vozes na construção de um 

texto, a saber, as vozes do artista, do TILS e do espectador. 

Essa nova direção que se coloca para o contexto artístico a ser 

interpretado simultaneamente, mostra-se peculiar, sobretudo do ponto de 

vista da cultura surda. A novidade não está necessariamente na direção 

língua de sinais para a língua oral, todavia no fazer interpretativo que 

pretende preservar e valorizar a cultura visual da performance. Os dados 

mostraram que não é possível para a interpretação simultânea 

esquadrinhar todos os elementos intrínsecos à língua de sinais 

performática, artística. É possível uma tradução, conforme os TILS, 

criar um novo texto a partir de um trabalho de tradução que absorva a 

língua-fonte e esse é um trabalho reconhecido. Entretanto, o não 

apagamento da cultura surda e da estética artística da performance 

requer uma nova direção de interpretação, onde a mesma não segue os 

mesmos passos da direcionalidade oral para sinais. As modalidades 

linguísticas são as mesmas (sinal – oral; oral - sinal), mas mudando a 

direção partida e chegada, muda o método, muda a competência, muda o 

resultado, em consequência de que ouvir é diferente de ver. Os valores 

sensoriais que se pretende estabelecer na relação entre as línguas e 

culturas envolvidas na interpretação devem ser meticulosamente 

avaliados e valorizados. 
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Provavelmente por reconhecer as características de cada 

direcionalidade, ainda que empiricamente, os TILS vêm se colocando 

como um apoio ou uma ponte entre os artistas surdos e os espectadores. 

Primeiramente, pelas características que se mostraram para a construção 

das performances e que direcionam à interpretação, em seguida, por 

reconhecerem que é um espaço onde a língua e cultura surda podem ser 

preservadas e, não somente, destacadas. Kenny Lerner no artigo, 

Invisible No More: Recasting the Role of the ASL-English Literary 
Translator (prelo), relata sua experiência como colaborador da 

audiência atuando ele no papel de cocriador de performances artísticas 

do artista surdo. Seu trabalho passa por tradução, faz uma espécie de 

legenda com palavras-chave para orientar o espectador ouvinte não 

sinalizante. Em alguns casos, Kenny faz com sua voz alguns efeitos 

cinematográficos, como onomatopéias (SPOONER, et.al. no prelo). Ele 

seleciona algumas frases de efeito em inglês, não somente para 

interpretar ASL, mas também para impressionar o espectador 

artisticamente.  

 
Kenny dá a Peter Cook "The Caveman", como um 

exemplo. Para este poema, escolheu 

intencionalmente frases em inglês criando um 

efeito cinematográfico para a plateia: "Abaixo da 

sua chama", "no chão" e "está uma mulher", 

introduziu, conforme sentiu, movimentos 

arrebatadores para a sinalização de Peter. Quando 

Kenny traduz, despende bastante tempo tomando 

decisões estratégicas sobre quais imagens ele 

traduz e como
45

. (SPOONER, et.al. no prelo). 

 

Os TILS entrevistados, semelhante aos planos de Kenny, 

sugerem tradução por legenda, quando é possível uma tradução. 

Também tentaram empregar a prosódia em alguns momentos dos textos, 

entretanto não convictos de que seria essa a melhor estratégia para o 

texto de chegada, ainda não possuem grandes experiências com a 

interpretação de performance surda e tampouco um projeto com algum 

                                                        
45

 Tradução da autora para: Kenny gives Peter Cook’s “The Caveman” as an 

example. For this poem, he deliberately chose English phrases creating a 

cinematic “panning” effect for the audience: “Beneath his flame,” “within the 

ground,” and “lies a woman,” all of which he felt fit the sweeping movements 

of Peter’s signs. When he translates, Kenny spends a lot of time making 

strategic decisions about which images he translates and how. 
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artista surdo como é o caso de Kenny e Peter Cook. Portanto, quando 

colocados nesse contexto e com a tarefa a ser realizada, puderam refletir 

sobre esse texto e todas as variáveis implicadas para a interpretação e a 

arte em língua de sinais. O contexto brasileiro que se conhece 

atualmente está instituindo os estudos e as pesquisas para a efetiva ação 

de traduzir e interpretar para a língua de sinais. Tem sido a partir de 

experiências empíricas que os problemas estão sendo identificados e as 

alternativas e explicações investigadas para tais fenômenos. Para o 

contexto artístico de performance surda, Felício (2013) apresentou os 

desafios do intérprete ao se deparar com elementos sutis da língua de 

sinais que para a língua oral pensava-se, nesse momento, dar-se conta. 

Parecia suficiente adotar os mesmos princípios da interpretação 

performática (oral para sinalização) e estaria feito o trabalho. Todavia, 

ao se observar atentamente os efeitos que a língua visual causa para o 

olhar, até mesmo do intérprete experiente, se reconhece os espectros da 

língua de sinais que não se materializarão na língua oral e para arte é um 

fenômeno enaltecedor. 

Conforme Berman (2007, p. 40), a intraduzibilidade tem o seu 

valor e dizer que um poema ou um conto, ou ainda, uma performance é 

intraduzível é dizer que é um “verdadeiro poema”. É dizer que a 

performance não pode ser traduzida, interpretada pela relação infinita 

entre o que é produzido visualmente e o seu sentido. Em sua 

intraduzibilidade está sua verdade e seu valor. Ao comparar algumas 

performances e seus respectivos artistas/autores surdos, percebe-se que 

quanto mais complexa a construção do texto performático, constituído 

em sua maioria pelos signos linguais performáticos, mais complexa 

também é a transposição da interpretação. Quanto mais profundo é o 

enredo e a forma metafórica (tanto em sentidos, como na sinalização) 

que é tecido, mais inatingível para a interpretação simultânea se torna. 

Essa é a sensação apresentada pelos TILS, da impossibilidade de colocar 

em palavras esses espectros legíveis para o olhar e para o sentir.  

Isso significaria a morte da interpretação simultânea da 

performance surda? De modo algum, embora se reconheça a 

importância das imagens para a compreensão do sentido e do sentir da 

arte surda, o espectador não sinalizante precisa de orientação em sua 

língua. O paradoxo que se apresenta é que todas as palavras podem não 

ser suficientes para envolver o espectador na arte surda, mas algumas 

palavras-chave podem perfeitamente conduzi-lo à apreciação da 

performance artística. Quando o espectador recebe o texto interpretado 

auditivamente, ele pode fechar os olhos e ouvir, ou somente apreciar os 



269 

 

 

 

 

 

movimentos do artista sem se envolver com a mensagem expressa em 

seu corpo. Onde está o texto original? Se ele fechar os olhos, como 

afirmado pelos TILS, o texto original para ele será o da voz do 

intérprete, portanto não será arte surda. Entretanto, se com os olhos 

abertos ouve a interpretação na íntegra, mas não lê o corpo do artista, o 

espectador, na verdade, não acessará nenhum dos textos. Desaparece o 

artista surdo e sua arte e desaparece o TILS e o texto que o espectador 

sabe que é uma interpretação.  

A partir dos dados e das sugestões dos TILS e artistas, entende-

se que menos texto oral é mais texto sinalizado. Embora o espectador 

possa apresentar algumas dificuldades na leitura, culturalmente será 

beneficiado. O processo e o resultado da interpretação simultânea 

artística dependem diretamente das construções criativas do artista, do 

TILS e do espectador. 

 

6.2 O TRIPÉ PARA INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA ARTÍSTICA: 

ARTISTA SURDO – TILS – ESPECTADOR 

 

 A experiência de Kenny Lerner (SPOONER, et.al. no prelo) em 

parceria com o artista surdo Peter Cook mostra um tipo de interpretação 

seletiva que ele vem fazendo de algumas das performances do artista. 

Kenny aparece como cocriador da apresentação em parceria com o 

artista surdo. Os TILS entrevistados ressaltaram a importância dessa 

parceria entre TILS e artista, embora não tenham sugerido uma 

cocriação e afirmaram que para o sucesso da apresentação para o 

espectador não sinalizante, seria fundamental que TILS e artista 

trabalhassem juntos no texto a ser interpretado. O objetivo maior dessa 

parceria é aproximar o espectador da performance (texto) sinalizada, 

promovendo a leitura no corpo do artista. Sugerem também o 

envolvimento do espectador, em uma conversa que antecede à 

apresentação, explicando alguns aspectos pontuais do enredo, do 

cenário, dos personagens e esclarecendo alguns sinais. Essa estratégia 

inclusive já vem sendo adotada por alguns poetas surdos.  

 Kenny Lerner oferece ao espectador apenas algumas palavras-

chave e frases que considera difíceis para o não sinalizante reconhecer 

na performance. Em seu trabalho com Peter Cook também faz efeitos 

sonoros em algumas situações, como o som de um helicóptero (batendo 

no microfone com a mão). Seria um efeito artístico para um público bem 

específico, já que se busca para a performance surda emocionar pelo 

olhar e não pelo som. Seu objetivo é que o espectador se conecte à 
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performance através de imagens visuais e sua escolha por onomatopeias 

e prosódias que podem estar relacionadas ao efeito artístico que ele e o 

artista pretendem provocar no público, talvez esse caso exemplifique a 

relação de cocriação. Kenny percebeu que muitos aspectos da língua de 

sinais podem ser compreendidos visualmente pelo espectador não 

sinalizante, da mesma forma que foi mostrado pelos alunos da tradução, 

onde o espectador é capaz de reconhecer, além de sinais icônicos, os 

signos linguais performáticos. Segundo Kenny, o espectador é capaz de 

fazer leituras visuais subjetivas: 

 
Uma boa parte da ASL é icônica. Se eu lhe 

mostrar o sinal de "árvore", você verá por que 

esse é o sinal e na sua mente você verá uma 

árvore. Claro, uma parte da ASL não é icônica. 

Mas, quando assisti o trabalho de Peter pela 

primeira vez, ocorreu-me que os ouvintes 

poderiam entender grandes porções da peça se 

apenas tivessem algumas palavras-chave. Após 

uma profunda reflexão, acreditei que talvez elas 

também entendessem o contexto, elas poderiam 

seguir ainda mais seu próprio imaginário
46

. 

(SPOONER, et.al. p.13, no prelo). 

 

 Kenny fala de uma complementação para a língua de sinais, o 

que provavelmente está em consonância com a vontade do artista surdo 

Peter Cook. Para os artistas entrevistados, esses acordos devem ser 

feitos visando à preservação da língua performática e da aproximação 

do artista com o espectador. Não sugerem que a voz do intérprete seja 

uma aliada na produção artística da performance. No momento desejam 

empoderar a língua de sinais somente pela visualidade, afirmando que é 

possível o espectador fazer a leitura, pois tratam de elaborar textos 

acessíveis ao seu público. Na experiência de Kenny e Peter e no trabalho 

de cocriação, a inquietação parte em perceber que o espectador poderia 

estar passivo tanto a performance quanto a interpretação. Desta forma, 

                                                        
46 Tradução da autora para: A good portion of ASL is iconic. If I show you the 

sign for "tree," you will see why that is the sign and in your mind, you'll see a 

tree. Of course, quite a bit of ASL is not iconic. But as I watched Peter's work 

for the first time, it occurred to me that hearing people might understand large 

portions of the piece if only they had a few key words. Upon further reflection, I 

believed that perhaps if they also understood the context, they might follow 

even more of the imagery. 
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chamam o espectador para também se responsabilizarem pelo texto. 

Sugerem ensinar o espectador a fazer a leitura visual da performance, 

oferecer somente o suficiente de interpretação ou tradução para que 

possam fazer sua própria interpretação, sem confiar exclusivamente no 

texto de voz de Kenny, propõem que cada um pode dar significados 

pessoais às imagens (SPOONER, et.al. p. 14, no prelo).  

 O tripé artista surdo, TILS e espectador para a aplicação de uma 

interpretação simultânea artística parte dos desejos de cada envolvido, 

foi o que se viu entre os participantes da pesquisa. Dos artistas surdos é 

latente o desejo pela aproximação com seu público espectador, também 

a vontade que sua língua seja compreendida e sua arte apreciada sem 

mediações. Esse é o sonho de muitos artistas, independente da obra que 

apresentam, que seu público seja seu cúmplice no fazer artístico. Para o 

TILS as demandas são diferentes, entretanto não menos significativas 

para justificar uma interpretação tão específica. Os desafios 

apresentados para a extração de significantes e significados tão 

impressos na sinalização da performance, provocou uma aguda reflexão 

sobre a responsabilidade do intérprete com o texto fonte, ou original. 

Entretanto, não se estabelece aqui uma relação de poder entre o original 

e uma tradução/interpretação, se estabelece a relação da performance 

com o artista e do papel facilitador que o TILS pode exercer sem ferir o 

desejo do artista e a competência do espectador como leitor visual.  

 A partir do desejo do artista, o TILS compreende que a 

interpretação não é exclusivamente sua, pode-se, então, reconhecer um 

trabalho de cocriação como apresentado por Kenny e Peter. O TILS 

precisará selecionar as palavras, enquanto o artista decidirá, segundo de 

sua performance, o que seu espectador será capaz de entender. 

Naturalmente é de competência do TILS, também, fazer essa seleção do 

que é possível ou não para a compreensão do espectador e o próprio 

espectador é capaz de dizer o que consegue ler visualmente. Os alunos 

de tradução destacaram os signos linguais performáticos como legíveis 

sem interpretação. Pontuaram os CL, as expressões faciais, corporais e 

sinais icônicos como acessíveis, que “ajudavam” para a compreensão na 

falta de interpretação. Dados que vêm convergindo com o trabalho de 

Felício (2013), Sutton-Spence e Quadros (2014) e Spooner, et. al. (no 

prelo), ratificando a sistematização de uma interpretação simultânea que 

não atende pelas e para as duas línguas envolvidas, mas para as pessoas 

envolvidas e seus respectivos desejos para arte de literatura surda. 

 Visto isso, observa-se que a interpretação de performance na 

direção língua de sinais – língua oral é significativamente distinta da 
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interpretação performática e as propostas que se apresentam dependem, 

para um efeito satisfatório, que o texto seja confeccionado e 

compartilhado pelo tripé. Como mencionado por Kenny Lerner, não 

gostaria que o espectador ficasse passivo dependendo e confiando na 

interpretação dele e simplesmente achando a língua de sinais “muito 

bonita”. A interpretação simultânea artística sugere grande afinidade do 

TILS com o texto performático, disposição do espectador em fazer as 

leituras corporais e a construção de uma performance que manifeste o 

estilo do artista surdo implicado com seu espectador. Peter Cook adota 

os efeitos sonoros para sua performance para impactar os ouvintes e os 

espectadores surdos, provavelmente, percebem isso ao olharem as 

expressões em seus rostos. Já os artistas surdos entrevistados, Bruno e 

Sandro, preferem que esses efeitos “prosódicos” sejam visualizados e 

não ouvidos pelo espectador. Para eles é uma forma de manifestar a 

cultura surda, apelando ideologicamente para a visualidade. A 

justificativa para não aplicar a interpretação performática para a 

performance surda não está pautada somente na dificuldade de 

interpretar as poesias surdas e os elementos poéticos dos contos ou 

piadas, justifica-se pela sensibilidade visual intrínseca ao ser humano 

que vê. Os alunos da tradução (espectadores) afirmaram que a 

interpretação performática deixa o texto repetitivo, redundante à língua 

de sinais. Destacaram que algumas palavras e sons prosódicos são 

desnecessários, pois desviam a atenção do sinalizante. 

 Na experiência de alguns TILS e artistas surdos, a tentativa de 

uma interpretação integral de performances sinalizadas prejudica o texto 

e a arte visual, consideram que as duas línguas, por transitarem em 

canais diferentes (visual e auditivo) simultaneamente, não precisam se 

sobrepor. Mesmo assim, o não sinalizante, obviamente, precisa de ajuda 

para fazer as conexões desses dois canais, pois se trata de outra língua, 

outros significantes e significados. Kenny, assim como os TILS 

entrevistados, afirma que oferece algumas palavras-chave para que toda 

leitura seja possível. Felício (2013) trouxe essa demanda a partir de sua 

experiência como TILS de performance surda, onde se deparou com a 

incompatibilidade da interpretação performática no caso de performance 

sinalizada. É evidente a dificuldade de muitos TILS ao realizarem esse 

tipo de interpretação, entretanto também é notória a expansão da 

literatura surda nos últimos tempos. Baseado nessas demandas, algumas 

outras surgem: a parceria do artista surdo com o TILS, o 

desenvolvimento de competências tradutórias específicas para essa 
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direcionalidade e contexto e a formação
47

 de espectadores leitores 

visuais, que possam ser “alfabetizados” através do interesse pela obra 

literária expressa pelo corpo que sinaliza.  

 A interpretação simultânea artística precisa da articulação entre 

os envolvidos com os textos para alcançar seus objetivos, sendo eles a 

apreciação cultural, o entretenimento artístico, o intercâmbio linguístico, 

a divulgação da literatura, a mediação da tradução.  Neste caso, o artista 

não deveria reter seu texto como algo intocável, o TILS não poderia 

sentir-se autor de sua interpretação e o espectador sentir-se mero 

receptor da mensagem em uma das duas línguas. Berman (2007, p. 48) 

apresenta as tendências deformadoras da tradução, das quais muitos 

textos são atravessados desastrosamente, muitas vezes, por uma 

intervenção equivocada do tradutor/intérprete que pretende ser autor de 

sua “tradução original”. São alongamentos, clarificações e 

enobrecimentos, entre outras tendências
48

 que afastam o espectador do 

texto no corpo do artista surdo. A interpretação performática aplicada a 

performance surda tende a distrair o espectador com essas deformidades 

no texto original, privando-o de acessar o artista e também o seu próprio 

texto, tecido por sua subjetividade criativa. Entende-se que as palavras-

chave indicadas pelos TILS como interpretação, sugerem um trabalho 

coletivo diferente do que se costuma ver para a tradução e interpretação, 

embora com raras exceções é um trabalho solitário, onde cada um atua 

no seu espaço, com suas ferramentas e recursos, com sua solitária 

compreensão. 

 A interpretação simultânea artística é tecida por três pares de 

mãos, olhos e por três vozes. A apreciação da performance surda recruta 

todos os sentidos e cada um pode se orientar por aquele que lhe é mais 

favorável. A genuína apreciação da arte penetra por todo o corpo, a 

leitura é feita pelo olhar que movimenta os pensamentos, pelo ouvir que 

burburinha na mente, pela respiração que muda, pela saliva engolida, 

pelas expressões faciais que pintam o rosto, pela sensibilidade da pele, 

pelo imaginário. Essas sensações transcendem a tradução e a 

interpretação e são vividas pela tríade dos personagens construtores 

desse texto, algo que a intuição já vinha mostrando como fazer, mas que 

                                                        
47

A formação referida aqui se dá a partir da disseminação da literatura surda em 

diversos meios (festivais, espetáculos teatrais, mídias digitais, redes sociais, 

etc.) e da participação e interesse de ouvintes não sinalizantes pela cultura surda 

artística.  
48

Para saber mais sobre as tendências deformadoras, consultar Berman, 2007, p. 

48. 
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agora se pode conhecer e reconhecer diante da complexa simplicidade 

da performance e da língua de sinais. 

 

6.2.1 Os desejos do artista surdo para a interpretação de suas 

performances artísticas 

 

O desejo pela arte em forma de literatura surda ou sinalizada é 

construído, na maioria dos casos, por interferência direta da literatura 

produzida pelas línguas orais (SUTTON-SPENCE, et.al. 2017). Muitas 

performance surdas são inspiradas em filmes, desenhos animados, peças 

teatrais famosas na língua oral, artistas ouvintes e surdos de outros 

países que são como caricaturas inspiradoras para muitos surdos que 

acabam se interessando por esse tipo de arte e tornam-se releitores – 

criadores de novas formas de expressão. A maioria dos artistas surdos 

brasileiros iniciou suas produções literárias influenciados por outros 

artistas surdos, mas também pelo convívio escolar (grupos de teatro) e 

nas associações de surdos. Notadamente, esse novo espaço
49

 de 

produção da língua de sinais em forma de arte está crescendo e tomando 

novas formas. Surdos e ouvintes estão tendo acesso a essas obras e cada 

vez elas têm sido mais expostas pelas mídias, nos cursos superiores, 

também por algumas iniciativas em escolas bilíngues e onde atuam 

professores surdos. Com esse alcance da literatura surda e sinalizada, 

cresce a demanda também pela tradução e interpretação, que 

inevitavelmente participa de muito desses processos. O recorte aqui 

feito é para a interpretação da performance surda e sua influência para o 

próprio artista surdo, seu autor. 

Talvez em um tempo remoto os surdos pensassem que só 

poderiam manifestar sua literatura surda ou sinalizada para a 

comunidade surda ou com a intervenção de interpretação. Hoje se vê 

outro quadro, com o empoderamento da língua de sinais os surdos estão 

produzindo mais a partir de sua língua, cultura, identidade e ideologias. 

Desta forma, pretendem difundir sua arte para o entretenimento, 

manifestação cultural e formação. A iniciativa de aproximação com os 

ouvintes é quase natural, considerando que a maioria dos surdos convive 

diariamente com a maioria ouvinte. Entretanto, com lucidez, os surdos 

                                                        
49

A contação de histórias é tão antiga quanto o ser humano. O termo novo 

espaço se refere ao momento em que a língua de sinais está sendo mais 

difundida, reconhecida e registrada. Os registros estão possibilitando os acessos 

e isso é novo e com essa divulgação, surdos e ouvintes compartilham esse novo 

espaço assumido pela literatura surda, literatura visual e em língua de sinais. 
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vêm demandando que os ouvintes não sinalizantes façam também o 

esforço de aproximação do jeito surdo de vivenciar e experimentar o 

mundo. Os artistas desta pesquisa desejam que seu espectador acesse 

sua performance pelo olhar e não através de uma interpretação para a 

voz. É uma preferência colocada, reconhecem a tradução e a 

interpretação e atribuem a elas grande valor para a comunidade surda, 

todavia é latente que os ouvintes leiam em seus corpos sinalizantes, 

performáticos.  

Um dos artistas afirma categoricamente que prefere não ter 

intervenção da interpretação, suas estratégias na produção de suas 

performances são para atender não sinalizantes também. Ambos 

sustentam que sua performance é seu corpo, não há como separá-los. Foi 

interessante perceber que eles não fazem muita ideia de como pode ser 

possível interpretar suas performances, da mesma forma que foi 

mostrado em Sutton-Spence & Quadros (2014) sobre o que os poetas 

esperam para a interpretação de suas poesias, os artistas reivindicam a 

autenticidade e a não tradução de suas performances. Não foram 

somente os TILS que reconheceram a impossibilidade de extrair a 

língua de sinais performática e transformá-la em um texto oral-auditivo, 

mas os próprios artistas surdos. Muitos podem não se implicarem com 

as questões da tradução e da interpretação de suas apresentações, mas ao 

serem questionados sobre suas preferências, passam a refletir sobre a 

construção de sua própria língua, sobre o seu espectador e quais 

sensações desejam provocar. Os artistas não destituíram a interpretação, 

tampouco a tradução de suas performances; embora preferissem não 

necessitar do TILS, admitem que é uma contribuição valiosa para os que 

não sabem língua de sinais ter o apoio da interpretação. 

O TILS e a interpretação como apoio foi uma proposta bem 

aceita pelos artistas. Perceberam que podem manter sua performance 

expressando esteticamente sua “marca”, seu perfil artístico e não 

precisam ter seu texto todo o tempo atravessado pela interpretação. 

Naturalmente todas as escolhas são feitas a partir dos efeitos que o 

artista quer e do público-alvo de sua mensagem. Ele pode optar por uma 

interpretação integral, por nada de interpretação ou por uma 

interpretação seletiva. Esta última é a artística, onde TILS e artista 

identificam os movimentos que ambas as línguas precisam fazer em 

direção ao espectador. O espectador pode, pelos canais auditivo e visual, 

juntar as duas línguas e os artistas preferem que seja assim; consideram 

suas performances legíveis visualmente e o que não for possível 

visualmente, algumas palavras podem ajudar. Por exemplo, se o 
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espectador não conhece o sinal de hospital, o TILS dá a palavra e a ação 

que acontece no hospital, ficando por conta da imaginação do 

espectador a partir da língua performática do artista. É isso que os dois 

artistas entenderam, que na direção língua de sinais – língua oral, essa 

estratégia pode agradá-los, assegurando-os de que a performance estará 

todo o tempo em primeiro plano. 

Empenham-se para que suas performances sejam teatrais, 

expressivas. O conteúdo nem sempre é o mais importante, dependendo 

do espaço e da literatura, o conteúdo é realmente secundário para alguns 

artistas. Não no sentido de não ter conteúdo, mas no sentido de abundar 

linguagem artística, a performance já ser o conteúdo. Sempre tem um 

conteúdo, em qualquer nível haverá, mas para os artistas esse conteúdo 

está exclusivamente em seu corpo, inseparável (ROSE, 2006). Sendo o 

artista surdo o próprio livro (SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014), 

imagina-se o desejo de um livro. Se tivesse vida, desejaria ser pego, 

aberto, paginado, lido. O artista surdo deseja ser lido, para isso 

empenham-se em suas performances para torná-las acessíveis, 

estrategicamente incorporam animais, objetos, pessoas, expressam na 

face, no corpo sentimentos e movimentos que possam ser familiares ao 

espectador. Seu objetivo é conduzi-los à cultura surda ao Ser surdo. 

Querem comunicar, mostrar o que as mãos literárias são capazes de 

produzir (MOURÃO, 2016), um corpo literário que articula sua língua 

com maestria, mostrando o quanto a hegemonia da língua oral está 

obsoleta.  

Os artistas surdos não se intimidam em mostrar sua arte através 

das performances, apesar de todas as limitações impostas por longos 

anos de exclusão social – não reconhecimento da língua de sinais como 

língua oficial e de instrução, oralização e ouvintização, o não 

reconhecimento cultural e da identidade surda, limitações no acesso de 

espaços sociais. Hoje, os surdos não se sentem “denunciados” pela 

língua de sinais, mas sim anunciados, divulgados, conhecidos e 

reconhecidos. A produção da literatura empodera a cultura surda, 

movimenta a comunidade por essa linguagem artística, sensível. Os 

surdos conseguem aproximação com suas próprias famílias que, por 

vezes, só reconhecem os sentimentos e expressões de seus filhos quando 

os veem no palco. A arte é reconhecidamente um elemento de 

aproximação entre as pessoas, entre elas e com elas mesmas. Com os 

artistas surdos não é diferente, fazem parte da sociedade e anseiam tocar 

o mundo por aquilo que lhes é caro, sua visualidade, sua expressão 

artística. Sendo assim, esmeram-se nas performances revelando uma 
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língua e uma linguagem que não é relegada ao esteticamente bonito, 

mas perfeitamente acessível àqueles que querem ver. “Aqueles que têm 

olhos, que vejam” 
50

. 

Percebe-se que muitas produções performáticas são embaladas 

por temas que a comunidade surda quer expor para toda a sociedade e 

não somente entre a comunidade surda. São situações dramatizadas que 

anunciam situações cotidianas que obstaculizam a vida dos surdos. 

Fazem piadas sobre ligações telefônicas, situações com intérpretes e a 

interpretação, no contexto da saúde, jurídico, na escola, na igreja, na 

família. Contam histórias de experiências de vida (autobiográficas ou 

não), dramatizam temas polêmicos como oralização, implante coclear, 

dramas de família, temas sobre política. São muitos os assuntos 

abraçados pela literatura surda de modo a comunicar. Os artistas 

colocaram que a literatura surda é um espaço adequado para abordar 

essas questões, pois a arte é bem aceita na sociedade e suas 

performances têm mais chances de alcançar os curiosos pela língua de 

sinais e pelo surdo. “Como assim, são capazes de produzir arte?”. 

Respondem, “sim, fazemos arte com nossa língua de sinais!”. Esse 

empoderamento é fundamental para o povo surdo e acredita-se que, nos 

primeiros passos, será instituída a literatura surda com autoridade 

linguística e cultural, primeiro para a própria comunidade surda e, 

consequentemente, uma maior abrangência social àqueles que se 

interessam por arte. 

A arte no Brasil, infelizmente, não é bem subsidiada 

financeiramente e tampouco culturalmente. Os artistas surdos 

apresentaram a dificuldade de se manterem como artistas por falta de 

fomento. Entretanto, esse é um desafio nacional que abrange 

praticamente todos os nichos artísticos e culturais. Embora não seja um 

obstáculo somente da comunidade surda, para eles torna-se ainda mais 

difícil pela falta de reconhecimento, e ainda pelo estranhamento quanto 

ao que a língua de sinais é capaz de produzir como arte. Os 

investimentos acabam sendo individuais ou de pequenos grupos, que 

acreditam na arte também como ferramenta para a educação. Os 

festivais de literatura e folclore surdo são um exemplo dessas iniciativas, 

acompanhando um pouco do processo para chegar à organização desses 

eventos sejam micros ou macros. Percebe-se as dificuldades com 

fomentos, mas também experimenta-se a fortuna de poder participar e 

desfrutar da arte em forma de literatura. A comunidade surda é 
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 Citação bíblica Mateus 13: 9 – 17. 
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presenteada e gratificada e os artistas sentem-se finalmente 

reconhecidos como tal. Atualmente, com uma pesquisa rápida na 

internet, muitos materiais de literatura surda foram encontrados, estão 

registrados e divulgados. Desta forma, a realidade incita passos 

promissores à mudança e o artista e a comunidade surda se evidenciam.  

Esse foi um dos desejos apresentados pelos artistas, que suas 

obras performáticas sejam reconhecidas como tal, que sejam 

reconhecidos como artistas, que tenham espaço para isso. O meio 

artístico, de modo geral, não é facilmente acessível; no Brasil, há 

agravantes culturais. Todavia, não poderia ser motivo para os surdos se 

intimidarem ou desistirem, a própria comunidade surda, em seus 

pequenos movimentos, está promovendo acesso e visibilidade. Bruno e 

Sandro também são professores de crianças surdas e acreditam no 

espaço educacional para manifestação da arte. Observou-se um dia de 

aula com Sandro em uma de suas turmas de crianças surdas. Para além 

de sua competência pedagógica, apresentou em sua abordagem didática 

a contação de histórias. As crianças foram absorvidas por sua 

performance e, por fim, podiam contar suas próprias histórias, algumas 

os imitava e outras eram mais tímidas. Sandro colocou sobre a 

importância da literatura surda para a formação das crianças, relembrou 

sua infância e do quanto ficava encantado com os desenhos animados 

que não tinham diálogos, como Tom e Jerry, a Pantera Cor-de-Rosa, 

entre outros que o influenciaram para ser o artista performático que é 

(MOURÃO, 2016).  

Os artistas surdos desejam que suas performances sejam 

reconhecidas artisticamente, tanto pela comunidade surda quanto pelos 

ouvintes não sinalizantes. Acreditam na aproximação cultural, no 

compartilhamento linguístico que uma interpretação seletiva pode 

promover aos espectadores. Assim, sentem respeito por sua diferença 

linguística e por sua visualidade. Desejam ser legíveis ao não sinalizante 

e, consequentemente, despertar na sociedade o desejo de aproximação 

do surdo. Despidos de preconceitos, de barreiras linguísticas, acolhendo 

a cultura surda pelos efeitos que a literatura e a arte são capazes de 

provocar, essa é uma capacidade humana, universal e intelectual. 

 

6.2.2 O TILS e a competência tradutória para a interpretação 

simultânea artística 
  

 Para a construção do tripé da interpretação simultânea artística 

destaca-se os TILS e as competências tradutórias que seriam 
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importantes se apropriarem para a realização da interpretação de 

performance em língua de sinais. Com base no trabalho de Hurtado 

(2005) e do grupo PACTE (2003), aplica-se as subcompetências e 

componentes psicofisiológicos para a tradução e interpretação, que 

configuram a competência tradutória. A partir dessas bases, são 

extraídas das análises os pontos que seriam específicos para atender a 

proposta de interpretação da performance. Os TILS apresentaram 

características e desafios que são específicos para o contexto, todavia se 

organizou uma categoria de conhecimentos competentes que pretendem 

elucidar os desafios e as características na tentativa de solucionar os 

problemas tradutórios específicos. As subcompetências compreendem 

conhecimentos que devem ser aplicados de forma prática para organizar 

e executar a interpretação atendendo as demandas peculiares (desafios e 

características) do contexto artístico. Conforme Hurtado (2005, p. 30), 

existem variações ao que se refere à aquisição e aplicação das 

subcompetências. 

 
[...] sofrem variações segundo se trate de tradução 

direta ou inversa, segundo a combinação 

linguística, a especialidade e o contexto de 

aquisição. Deste modo, cabe considerar que os 

processos de aquisição da competência tradutória 

em tradução direta e inversa não são paralelos. 

Além disso, segundo a combinação linguística o 

processo pode ser mais rápido ou mais lento, e 

também em função da especialidade de tradução 

que se objetiva adquirir (tradução jurídica, 

literária etc.) pode ter maior relevância uma 

determinada subcompetência. (HURTADO, 2005, 

p. 30) 

 

 Considerou-se a aplicação das subcompetências extraídas das 

análises, especialmente por se tratar da interpretação de performance da 

língua de sinais para a língua oral. É importante frisar e lembrar que a 

mudança de direcionalidade (LS-LO; LO-LS) altera as percepções para 

a interpretação e por questões sensoriais as performances demandam 

tipos de interpretação distintos de outros contextos. Averiguou-se que 
muitos princípios das competências tradutórias necessárias para o 

contexto artístico, se aplicam a outros contextos, entretanto alguns 

conhecimentos são efetivamente pontuais para a interpretação da língua 

de sinais performática. O TILS poderá se apropriar desses 
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conhecimentos para organizar sua interpretação e como sugere o tripé, o 

fará mediante o desejo do artista surdo e dos potenciais de leitura visual 

do público espectador. A primeira condição é articular os textos com o 

artista surdo pensando especialmente nos objetivos que se pretende 

alcançar com o espectador. Neste caso, trata-se de conhecimentos sobre 

tradução, onde o TILS prepara a interpretação com o autor e acrescenta 

o espectador. Captam a finalidade da interpretação e do texto final, 

expõem a importância da língua-fonte, sondam a capacidade de 

compreensão e verificam os termos da interpretação.  

 O preparo da interpretação com o autor, que compreende a 

subcompetência de conhecimento sobre tradução, é um dos passos do 

percurso metodológico adotado para a realização da tarefa de interpretar 

a performance sinalizada. A subcompetência bilíngue oferece contraste 

entre as duas línguas e modalidades envolvidas, o TILS identifica na 

performance os signos linguais lexicais da língua de sinais e faz a 

tradução com vistas a orientar o espectador não sinalizante em sua 

língua materna. Todavia, dependendo dos acordos com o artista surdo, 

também oferecerá interpretação de sentidos, de signos performáticos que 

necessitem de interpretação. O conhecimento bilíngue também é 

bicultural, conhecimento de contexto e especialmente da vontade do 

autor para com seu espectador e seu texto. Os signos lexicais na 

performance não estão presentes somente na execução de um sinal por 

parte do sinalizante, mas em aspectos culturais da língua visual e do 

surdo que o TILS precisa identificar e colocar para o espectador, 

conforme o grau de dificuldade em alcançar a informação visualmente. 

É interessante ressaltar que os TILS apresentam maior dificuldade em 

interpretar da língua de sinais para a língua oral, o que seria tradução 

direta (da língua estrangeira para a língua materna). A partir do 

desenvolvimento da subcompetência bilíngue, a tradução/interpretação 

direta é a primeira a ser desenvolvida por parecer mais natural, o 

contrário é a tradução/interpretação inversa que seria o segundo passo 

na aquisição desse conhecimento por ser considerado mais complexo, 

traduzir/interpretar da língua materna para a estrangeira (HURTADO, 

2005, p. 39).  

  A autora refere-se à tradução/interpretação de línguas orais, 

não há considerações em seu trabalho sobre as línguas de sinais. O 

conhecimento empírico, bem como a análise dos dados desta pesquisa, 

mostra uma maior dificuldade dos TILS em trazer para a língua oral os 

elementos visuais da língua de sinais, naturalmente que o contrário 

também não é raro. Entretanto, as características e os desafios 
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apresentados para a interpretação das performances sugerem para os 

TILS o desenvolvimento da subcompetência extralinguística que para o 

contexto da performance sinalizada envolve, além dos conhecimentos de 

mundo e culturais, identificar os signos linguais performáticos e a 

mediação cultural. As subcompetências vão se entrelaçando e se 

ampliando, desta maneira, o TILS vai dispondo de ferramentas 

sistemáticas para realizar a tarefa de interpretar a performance da língua 

de sinais para a língua oral.  

Os TILS consideraram que suas escolhas tradutórias partem da 

identificação dos signos linguais, sejam eles lexicais ou performáticos. 

Fica difícil para o espectador compreender sem interpretação, mas o 

TILS oferece interpretação que, normalmente, são os signos lexicais. Os 

signos linguais performáticos, os TILS sugerem avaliar e não oferecer 

interpretação, somente alguma dica da ação, do contexto, do cenário ou 

do personagem para localizar o espectador em sua leitura visual. 

 Ao sugerir esclarecer sinais, contextos, cenários, personagens 

para o espectador antes da apresentação da performance, o TILS está 

propondo uma mediação cultural, pois o artista surdo se propõe a 

mostrar seus traços identitários, estéticos, de estilo literário também 

através desse contato com o TILS e com o espectador. São como 

fronteiras que vão se estreitando e o TILS oferece essas pontes, pois é o 

profissional envolvido com a língua de sinais, com a cultura e a 

comunidade surda.  

Embora existam limites colocados pelos próprios TILS e 

artistas para essa mediação cultural, desenvolver tal competência 

ajudará o intérprete em suas escolhas tradutórias e na construção de um 

texto que atenda aos diferentes contextos de atuação. No contexto de 

performance, consideram menor intervenção possível da interpretação o 

que vale para a mediação cultural. Deste modo, evitam inferências 

subjetivas ou não e não recomendam a interpretação performática que 

acaba exigindo expor muitas informações que pode ser a expressão da 

arte na língua sinalizada. 

 Também com objetivo metodológico, a subcompetência 

estratégica consiste em resolver problemas de tradução/interpretação. O 

conhecimento estratégico permite ao TILS captar problemas com o texto 

fonte e alvo, reformular as informações comunicativas segundo o desejo 

do autor e do espectador, apreender as ideias e a forma abstraindo uma 

da outra seletivamente, procurar ser espontânea mesmo em um texto de 

interpretação seletiva e pensar tanto no artista quanto no espectador. 

Para resolver alguns impasses estrategicamente, os TILS sugeriram para 



282 

 

 

 

 

 

a interpretação da performance que criem pontes entre a língua de sinais 

e a língua oral, considerando o espectador ouvinte que dispõe do canal 

auditivo e visual. Identificar os signos linguais performáticos e lexicais é 

o primeiro passo para aplicar a estratégia de oferecer as palavras-chave 

para o espectador acessar as duas línguas simultaneamente através de 

seus canais auditivo e visual. Essa estratégia foi sugerida para resolver 

alguns problemas, dentre eles o fator tempo que é solucionado com a 

interpretação seletiva, também incompatibilidades entre as duas 

modalidades linguísticas e o principal é a preservação dos elementos 

artísticos, culturais presentes no que há de mais íntegro na visualidade 

da performance surda.  

 Ao realizarem a tarefa de interpretação das performances dos 

artistas surdos, os TILS apresentaram demanda por estratégias de 

tradução/interpretação. Nas entrevistas, colocaram que sentiram falta de 

estratégias, entretanto as análises mostraram que intuitivamente foram 

estratégicos em muitos momentos do texto interpretado. Percebe-se que 

é preciso elucidar e sistematizar essas estratégias, todavia elas aparecem 

nas interpretações ainda que não conscientes. Os TILS necessitam 

consciência (no sentido declarativo e não operacional) do que estão 

fazendo, de suas escolhas; desse modo poderão sentir-se mais seguros e 

confortáveis na realização da tarefa.  

Ao final das interpretações, perceberam que algumas escolhas 

foram equivocadas e reconheceram limitações, por isso, iniciou-se as 

reflexões sobre a interpretação da performance em língua de sinais. O 

confronto entre as modalidades linguísticas envolvidas promoveu a 

discussão e a elaboração de nova proposta para interpretação no 

contexto artístico. Foram dois pressupostos para se pensar em 

estratégias, as dificuldades dos TILS e o respeito à língua visual em 

forma de obra de arte. 

 Como componente psicofisiológico, escolheu-se a exposição da 

voz. Os TILS consideram a interpretação direta mais complexa do que a 

interpretação inversa e o motivo é a exposição da voz, exposição para 

eles mesmos. O fenômeno que parece ocorrer é o da dificuldade da 

escuta de si. O TILS quando interpreta entre línguas de sinais e línguas 

orais precisa estar conectado sensorialmente com os canais visual-

espacial e oral-auditivo simultaneamente e, então, produzir os textos 

oralmente ou sinalizado. Isso parece um esforço diferente do que 

acontece quando o par linguístico é da mesma modalidade (oral-oral, 

visual-visual). Se ouvir e ser ouvido por outros que conheçam a língua 

oral, implica em um nervosismo a mais, provocado por autoavaliação 
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instantânea. No momento em que está construindo o texto de voz, na 

situação ao vivo, o TILS está consciente auditivamente do que está 

produzindo, entretanto, também, por ser mais comum a interpretação da 

língua oral para sinais e os TILS acabam tendo mais experiência com 

essa direcionalidade. O fato é que ainda se apresentam mais resistências 

para fazer voz, embora as demandas por interpretação da língua de 

sinais para oral estejam aumentando, ainda é mais comum o surdo 

receber o discurso e não proferir o discurso.  

  Desenvolver habilidades cognitivas de controle emocional, 

segurança, criatividade, espírito crítico entre outras que compõem os 

componentes psicofisiológicos, determinarão a boa experiência com a 

interpretação, pois apesar de não serem considerados pelo grupo 

PACTE como uma subcompetência, pode ser definitiva sobre todas as 

subcompetências se esses componentes não forem bem dominados.   

A preocupação é invariavelmente com a qualidade dessa voz 

que o TILS imprime ao texto do surdo, da mesma forma que os 

componentes psicofisiológicos precisam ser bem observados e suas 

habilidades aplicadas para a produção do texto oral. Naturalmente não 

se dispõe de uma receita para que os TILS não tenham dificuldades em 

interpretar a voz e tampouco que essa direcionalidade não cause mais 

nervosismo, entretanto identifica-se que a pouca experiência e a 

dificuldade com o feedback imediato sobre a interpretação são fatores 

que comprometem a qualidade desses textos. 

 A ativação consciente dos componentes psicofisiológicos, com 

objetivo metodológico para o caso de interpretação simultânea, permite 

ao TILS organizar seu texto oral, considerando todos os artifícios que 

poderá usar para captar a importância da língua de chegada, seu 

dinamismo, seu arcabouço lexical para atender ao texto de partida e a 

importância dos conhecimentos extralinguísticos que o ajudarão a dar 

sentido ao texto. No caso mais específico de interpretação da 

performance sinalizada, o TILS estará tecendo um texto diferente de 

outros contextos, um texto que partiu também do artista surdo e da 

demanda para o espectador.  

Como se trata de um texto seletivo, o TILS pode estar mais 

tranquilo, pois sua voz não estará em primeiro plano e as chances de 

escolhas equivocadas diminuem, também, proporcionalmente. No 

contexto artístico, o foco deverá ser a língua visual, de modo que a voz, 

embora precisa, eloquente e criativa, não seja o destaque e o artista 

surdo poderá estar seguro de que sua “voz” está sendo especialmente 

vista e não ouvida por seu espectador. 
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6.2.3 O espectador lê no corpo do artista 

 
“A arte consiste em fazer os outros sentir o que 

nós sentimos, em libertá-los deles mesmos, 

propondo-lhes a nossa personalidade para 

especial libertação”. (Fernando Pessoa) 

 

Estar aberto a novas experiências é condição fundamental para 

criar novas possibilidades de compreensão do ver e do sentir. A arte 

permite a liberdade de dar novos significados ao que se vê e ouve a 

partir do sentir. Pode-se desempoderar a forma, como se somente 

existisse um jeito de compreender e apreciar a arte. O fazer artístico é 

ilimitado tanto quanto é o artista, sua obra e seu apreciador. Esse último 

dará forma à arte do seu artista, então, imagina-se quantas formas 

poderão ter uma única obra de arte.   

Cria-se a partir da observação do mundo externo, entretanto o 

significado artístico é dado pelos mundos internos, a subjetividade. A 

criatividade é um elemento que ajuda a resolver os problemas 

cotidianamente, embora a apreciação artística seja um contexto humano 

que envolve o conhecimento racional, o entendimento estético da obra e 

as razões que a constitui, o sentir internamente através de competências 

biológicas e emocionais é o que possibilitará a apropriação dos desejos 

do artista e dos próprios desejos.   

Alunos de tradução e interpretação, com pouca experiência em 

língua de sinais, conseguiram identificar na performance surda 

elementos que são capazes de compreender sem interpretação. Foram 

capazes também de aventar que a interpretação oral interfere 

negativamente na compreensão da língua visual, dificultando a 

aproximação dos significados que precisam ser extraídos do corpo do 

artista.  

Entende-se, hipoteticamente, que esses significados presentes 

somente no corpo do artista, ou seja, na língua-fonte, seria a essência da 

arte surda. Não se pode dizer com isso que a arte está presente somente 

no que é intraduzível, mas que a leitura que o espectador é capaz de 

fazer no corpo do artista compõe a expressão da obra em língua de 

sinais. A interpretação, também, faz parte da obra de arte, é uma ponte 
que conduz o espectador a aprofundar-se na apreciação linguística e 

cultural.  

Como foi visto, os artistas surdos entrevistados fazem 

adaptações estratégicas na construção da performance para que seja o 
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máximo acessível ao espectador não sinalizante, sem precisar de 

grandes intervenções  de interpretação. Essa é uma forma de 

“alfabetizar” essa leitura visual e a interpretação pode ser uma 

ferramenta de apoio para esse processo formativo do espectador 

apreciador de performance surda. 

Assim como os artistas surdos entrevistados, Sutton-Spence e 

Quadros (2013 e 2014), Rose (2006) afirmam que o texto sinalizado é 

inseparável do corpo do artista. Desta forma, não se reduz ou se 

transforma o texto visual em uma tradução ou interpretação que apagará 

a performance surda ou sinalizada. Investe-se em um espectador que 

possa fazer uma leitura visual no corpo do artista que é “o próprio livro” 

e, assim, reconhecer a língua de sinais como humana.  

Embora a língua de sinais apresente sua complexidade 

linguística (QUADROS E KARNOPP, 2004) como qualquer outra 

língua, trata-se de uma modalidade distinta, de sensações apeladas pelo 

canal visual em que o espectador pode ler os classificadores, as 

descrições imagéticas, as expressões faciais e corporais, os movimentos 

do corpo, as expressões não manuais que fazem suas complementações 

e indicações sintáticas.  

Campello (2008) e Strobel (2008) dizem que a ideologia da 

oralização e da escrita foi um obstáculo imposto socialmente que 

impediu o surdo desenvolver e assumir sua visualidade e 

consequentemente sua língua de sinais. O cerceamento da língua de 

sinais para os surdos, em muitos momentos da história, denotou, para a 

sociedade ouvinte, em uma língua que não pode ser língua, uma língua 

estranha.  

Ainda é muito comum ver o grande estranhamento dos ouvintes 

em diversos espaços sociais, ao ver a sinalização e imaginar o quanto se 

sentem distantes dessa visualidade, dessa habilidade que na verdade lhes 

foi retirada por uma suposta superioridade da oralização, pois todos 

(surdos e ouvintes) têm a capacidade de ser visuais para se comunicar.  

Campello (2008, p. 147) mostra que para se adaptar a ausência 

dos sons, os olhos buscam por expressões visuais que gerem 

significados. A autora se refere ao surdo e da construção da língua 

visual, aponta sobre as expressões semióticas.  

Entretanto, sugere-se que a ausência de som (destacando a voz 

da interpretação) permitirá que o ouvinte busque, assim, como os 

surdos, esses significados nessas expressões semióticas que Campello 

(2008) trata como signos visuais. Seria um conteúdo “silencioso”, 

todavia o espectador não sinalizante deve saber que é capaz de lê-lo.  
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A despeito do aprendizado formal e didaticamente organizado 

da língua de sinais, a arte em forma de literatura surda é um meio 

atrativo e lúdico de aprender sobre a língua e cultura visual. Os artistas 

fazem essa sugestão, que o espectador aproveite esse momento para se 

aproximar verdadeiramente da língua de sinais.  

Alguns alunos da tradução (participantes da pesquisa) 

afirmaram que a interpretação afasta o espectador em alguns momentos 

em que poderiam se inteirar da língua de sinais na performance, no 

corpo da artista surda. Ponderam ter “perdido” detalhes presentes na 

visualidade e que são obnubilados pela voz na interpretação. Parece uma 

“briga” de textos e o espectador acaba tomando partido por aquele que 

lhe é mais confortavelmente acessível.  

Ao adotar uma interpretação simultânea artística, o espectador 

poderá fazer essa leitura visual, no corpo do artista, com as pistas das 

palavras-chave que são mediadas pelo TILS.  

Desta forma, ele não escolherá qual texto acompanhar 

cognitivamente, ele precisará processar os dois textos (auditivo e visual) 

simultaneamente para compreender a performance. O espectador 

compreenderá que o texto oral limita o texto visual, ao se apropriar 

desse tipo de interpretação. Também perceberá que tem mais liberdade 

para criar seus significados com base na transposição intersemiótica 

que, conforme Clüver (2006, p. 150), permite que o sentido seja 

construído muito semelhante ao significado a partir de um signo em 

outro sistema semiótico. Ou seja, para o caso em questão, as palavras-

chave que pretendem fazer ponte com os signos linguais performáticos, 

ampliando a compreensão do sentido e do significado, como 

exemplificado acima, a palavra “hospital”, interpretada do sinal 

HOSPITAL, abre para a leitura em transposição intersemiótica, onde o 

espectador infere a partir de seus complementos cognitivos o que é 

possível acontecer em um hospital.  

Ainda segundo Clüver (2006, p. 108), a palavra “hospital” e seu 

contexto seria um equivalente de essência, “[...] a evocação de uma 

realidade não representada diretamente pela denotação de palavras, ou 

pelas marcas visuais”. 

Assim, bons motivos se têm para que o texto visual artístico não 

seja substituído pelo texto verbal e para que possam ser lidos 

simultaneamente. Se o espectador não estiver atento aos elementos 

visuais da performance e escolher ouvir uma interpretação oral 

performática, possivelmente estará de posse de outro texto, o texto do 
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intérprete e não do artista surdo. Estaria lendo uma tradução sem 

absorver nada do original (CLÜVER, 2006, p. 109).  

Para os não sinalizantes é importante na leitura da performance 

artística, ter os dois textos concomitantes. Essa leitura assemelha-se aos 

livros ilustrados que necessitam do texto escrito ou oral e das imagens 

que o ilustram, as histórias em quadrinhos são um bom exemplo desse 

tipo de texto.  

No caso do texto visual em língua de sinais artística, é o que 

deverá estar em primeiro plano e efetivamente ser lido, pois as palavras-

chave na língua oral não poderão construir um texto por si só. Ou seja, 

para os sinalizantes, o texto visual é íntegro, mas para os ouvintes não 

sinalizantes as palavras-chave não poderão ser consideradas 

tradução/interpretação. Eles não poderão fechar os olhos e somente 

ouvir, ao contrário, tais palavras os estimularão a acompanhar o texto 

visual. 

Assim como na interpretação performática, onde a interpretação 

é na direção língua oral para a língua de sinais e o foco estará na 

performance do TILS, o espectador surdo teria sua maior atenção ao 

texto sinalizado, pois neste conterá a mensagem, o conteúdo a ser 

comunicado. Mesmo sendo uma peça teatral, um espetáculo musical de 

dança, o surdo também fará conexões com essas informações, embora 

sejam também visuais a integralidade de apreciação das performances 

(dos artistas e dos intérpretes) depende dos dois textos apresentados 

simultaneamente.  

O espectador surdo não estará o tempo todo focado somente na 

performance do intérprete, ele compartilhará sua atenção em todas as 

informações possíveis no palco. Até mesmo escolherá, em alguns 

momentos, não olhar para a língua de sinais, e sim para a performance 

dos artistas em cena. Essa também é uma forma de ler o corpo dos 

artistas, mesmo que seja em um musical. O espectador sente a 

necessidade de contato com seu autor e sua arte. Para a apreciação da 

performance surda, propõe-se um estímulo para que essa leitura visual, 

por parte do espectador não sinalizante, seja uma característica da 

literatura surda em forma de performance, quando há necessidade de 

interpretação. 

As dicas verbais (CLÜVER, 2006, p. 156), as palavras-chave 

permitem ao TILS não recriar efeitos prosódicos, esperam que os 

espectadores descubram esses efeitos no texto visual. Presume-se que, 

desta forma, o espectador tenha um olhar diferente para o texto fonte, 

não esperando pela interpretação completa, oral. Habitualmente estão 
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acostumados a não fazerem essa leitura visual, pois acreditam no valor 

da interpretação, não são instigados a olhar e decifrar o que seus 

próprios olhos veem. A voz do intérprete não é o foco, mas é uma voz 

forte que direciona a leitura do espectador sem tomar o lugar do texto 

visual.  

Deste modo, não há perdas, e sim ganhos efetivamente culturais 

e artísticos a partir do envolvimento do espectador com os textos. É 

preferível que o TILS aponte possibilidades de interpretação para que os 

espectadores possam acionar subjetivamente seus complementos 

cognitivos para a compreensão da performance. As conexões que o 

espectador poderá fazer na associação das palavras-chave com o texto 

visual culminará em uma interpretação subjetiva da performance.  

O autor tem suas pretensões artísticas, entretanto o texto final, a 

arte, segundo Duchamp, se materializará conforme o imaginário 

individual. 

 

6.3 QUEM PRODUZ E QUAL É O TEXTO FINAL EM 

INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA ARTÍSTICA 

 
“O silêncio é como um solo fértil, que, por assim 

dizer, aguarda nosso ato criativo, nossa 

semente”. Arvo Pärt 

 

Ao receber os textos, o espectador, em seu silêncio 

contemplativo entrelaça os significantes e os significados de ambas as 

línguas receptadas, a visual e a oralizada. Certamente se tem o texto 

original na fonte, produzido pelo corpo do artista surdo, o texto em 

língua de sinais performática. Também há outro texto, verbalizado pelo 

TILS, todavia são palavras-chave que não serão compreendidas 

isoladamente, não farão sentido se não forem conectadas pelo 

espectador ao texto visual.  

Dessa forma, acredita-se que a criatividade do espectador 

produzirá um terceiro texto, que também será considerado original na 

perspectiva de apreciação da arte trazida por Duchamp.  

A figura a seguir sugere a relação entre os interlocutores 

envolvidos na interpretação simultânea da performance artística, 
destacando o espectador. 
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Figura 50: O texto do espectador. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

O coeficiente artístico de Marcel Duchamp (1957) prova que, o 

que o artista tenta expressar, imprimir em sua obra, nunca será traduzido 

ou interpretado pelo espectador, tendo em vista que nem mesmo para o 

artista o que ele imaginou é o que efetivamente manifesta em sua arte, 

ou seja, para ele também não é tão traduzível, explicável. O espectador, 

na tentativa de decifrar a obra do artista, a recria e a interpreta não mais 

que subjetivamente. Duchamp destaca a importância do público no 

complexo processo criativo do artista. Para o autor, a obra não é 

somente do artista, a obra é constituída por dois polos igualmente 

importantes, o artista e seu público. Na verdade, segundo o autor, é o 

público espectador que confere a obra de arte; sem a apreciação do 

espectador não haveria valor artístico para a obra. Assim, como o artista 

“falha” em manifestar sua intenção integralmente, o espectador tem 

liberdade para recriar a obra do artista. Tal conceito destaca a relevância 

do espectador no ato criador, pois “não é executado sozinho, o público 

estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando 
e interpretando suas qualidades intrínsecas e, dessa forma, acrescenta 

sua contribuição”. (DUCHAMP, 2004, p. 73). 

Compreende-se a partir de Duchamp a importância do 

espectador para a obra de arte, entendendo que sua participação ativa na 
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conceituação da obra independente do tipo. Trata-se de literatura surda, 

performance sinalizada, texto visual e imagem. De acordo com o 

exposto acima adotado, analisa-se de que formas o espectador ouvinte 

não sinalizante recria a obra do artista surdo, quando se está tratando de 

dois textos simultâneos (visual e oral). A interpretação simultânea da 

performance é reconhecida como um texto misto ou justaposto, uma 

apresentação simultânea, onde o discurso visual e verbal estão 

combinados (HOEK, 2006, p. 170). Três tipos de relações são vistas 

entre os textos: o texto imagem (a performance), o texto oral (a 

interpretação) e a apresentação simultânea do texto imagem e do texto 

oral do ponto de vista do espectador e sua receptividade (HOEK, 2006, 

p. 171). Do ponto de vista da recepção, identifica-se o terceiro texto, 

aquele que é produzido pelo espectador. Em contextos de tradução e 

interpretação, reconhece-se, via de regra, um espectador, embora 

receptivo, passivo ao texto alvo, pois sua preocupação é acessar o 

conteúdo traduzido/interpretado sem precisar olhar para a língua-fonte e 

buscar seus elementos constituintes, como a prosódia, por exemplo. No 

contexto artístico essa relação se modifica. Uma vez adotado o princípio 

de recriação do espectador para a interpretação da obra de arte, não se 

trabalha mais só com dois textos (original e interpretação), mas com o 

terceiro texto, a interpretação e receptividade do espectador. 

O texto oral (interpretação do TILS) pressupõe o texto 

performático (imagem), o TILS se coloca a serviço da obra de arte do 

artista surdo, situando-a em seu contexto. Oferece ao espectador os 

elementos para a criação do terceiro texto, seu texto criativo.  O TILS 

não precisará exprimir oralmente as mesmas emoções provocadas pela 

performance visual, as emoções são interpretadas pelo espectador em 

seu próprio esforço de leitura visual, muito menos o espectador deverá 

ser conduzido ao entendimento do artista, (que não é único no processo 

criativo) e do intérprete. Evita-se, assim, que o texto original (a 

performance surda) seja desviado pela estética do texto oral. O 

espectador, na relação com a obra de arte em forma de literatura vai ao 

encontro de seus próprios significados e se os encontra, conforme 

Duchamp, a arte é relevante, tem seu valor legitimado e poderá ser 

reconhecida posteriormente por muitas gerações.  

A performance surda perde seu valor artístico quando 

suplantada pelo texto oral em uma interpretação performática. A arte da 

língua visual é abalada pela tentativa de esclarecer as imagens 

produzidas pelo corpo do artista, assim como também é abalado o estilo, 

as marcas culturais e sua ideologia literária. No ponto de vista de 
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Jakobson (2010, p. 90), o texto literário, especialmente a poesia, tem 

suas características como princípio construtivo do texto, onde toda sua 

forma, sua estética transmitem os significados intrínsecos ao texto. A 

tentativa de tradução/interpretação é para ele sentida como um 

“parentesco semântico”. Desta forma, considera, por definição, a poesia 

como intraduzível, “Só é possível a transposição criativa, de uma forma 

poética a outra, ou transposição intersemiótica, de um sistema de signos 

para outro, da arte verbal para a dança, a pintura”. (Jakobson, 2010, p. 

91). 

Inspirados por Hoek (2006, p. 178), mesmo em um sistema 

ekphásico
51

, é indispensável a contemplação da obra no corpo do artista 

para se ter uma real noção do que  a interpretação  simultânea está 

traduzindo, desvelando sobre o texto visual. Entende-se a interpretação 

para a língua oral, fundamental para que o espectador consiga 

acompanhar a performance. De outra forma, os ouvintes não sinalizantes 

logo perderiam o interesse por acompanhar o texto. As estratégias 

encontradas, específicas para a direcionalidade viso-espacial – oral-

auditiva buscam equacionar os desejos dos artistas surdos, as 

competências dos TILS e a capacidade de leitura visual de um 

espectador não sinalizante. Parece mais justo com a produção artística 

do surdo que seu texto seja mais visto do que ouvido, e com os TILS 

que não seja o único responsável por tão melindroso processo de 

transposição textual. Também, se parece justo com o espectador que não 

seja subestimado em sua capacidade de ver e entender. Independente se 

a via é por transposição ou interpretação intersemiótica, é interessante a 

aproximação cultural através da performance artística surda e esta pode 

ser viabilizada pela legitimidade da relação entre esses três componentes 

(artista, TILS e espectador) e seus respectivos textos individuais e, por 

consequência, coletivos.  
 

Quando o texto e a imagem perdem sua 

autossuficiência, eles deixam de existir 

independentemente e se apresentam 

simultaneamente em um único discurso, a relação 

física entre o texto e a imagem pode ser mais ou 

menos estreita: o texto e a imagem podem se 

                                                        
51

Clüver e Hoek (2006) usam o antigo conceito de ekphasis, “é a verbalização 

de textos reais ou fictícios compostos em sistemas não verbais”, as palavras são 

responsáveis pela criação de imagens pictóricas. O texto promove um diálogo 

entre as artes, remete a signos não verbais. 
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combinar para formar um discurso verbal e visual 

composto, com cada um mantendo sua própria 

identidade (discurso misto) ou então eles podem 

se fundir de modo inextricável (discurso 

sincrético). (HOEK, 2006, p. 179). 

 

A verbalização das palavras-chave se constitui como um texto 

que está amalgamado ao texto visual. Para o espectador investigado, um 

texto não existe sem o outro, já que não domina a língua viso-espacial e 

o texto por palavras-chave isoladamente não fará sentido. A 

simultaneidade do texto visual e do texto oral possibilita a criação de um 

único discurso que pertence ao espectador em seu entendimento. As 

imagens acústicas são transmitidas e conectadas ao outro signo 

linguístico (visual) e são decodificadas simultaneamente na elaboração 

dos significantes, no entendimento dos significados e na construção dos 

sentidos. Trata-se de signos verbais (as palavras-chave ou imagem 

acústica) que compõem a obra de arte visual, buscando torná-la 

acessível a uma gama mais ampla de espectadores sem mutilá-la em 

seus princípios construtivos como obra de arte.  

Hoek (2006, p. 185), permite isolar os textos por sistemas de 

significantes diferentes (o texto visual e oral) e para o espectador uma 

leitura politextual, na fusão dos dois textos, também pode isolar o texto 

na forma receptada por ele. O processo de recepção é importante para se 

compreender a relação entre o texto visual e oral. 

O texto visual convida o seu leitor à leitura, a performance 

surda convida a sociedade adentrar na cultura, na forma como o surdo 

experimenta o mundo. Entretanto, sempre será uma decisão do leitor 

estar disposto ou não a transitar na visualidade, na contramão de uma 

cultura literária atrelada à oralidade e à escrita.  

A tradução/interpretação entre línguas de modalidades tão 

distintas, realizada entre sistemas de signos diferentes, deve considerar 

os aspectos culturais para além da relação intersemiótica, pois a cultura 

e seus elementos característicos são decisivos para a interpretação e a 

compreensão de seus signos e significados. Uma interpretação por 

palavras-chave deve conduzir o leitor a reforçar suas competências 

cognitivas, linguísticas, visual, afetiva, cultural e até mesmo ideológica, 

pois todos esses elementos constituem a obra de arte e necessitam de 

interpretação/apreciação. Em vista das possibilidades que se abrem para 

um espectador participante do processo criativo na performance surda, a 

literatura surda tende a ser difundida para que a cultura surda seja vista. 
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Questiona-se se a comunidade surda necessita realmente dessa 

abertura, porém talvez não se possa discutir se a obra de arte deva estar 

encerrada em seu ninho, pois é desejo de todo o artista que sua arte seja 

compartilhada. 

Clüver (2006, p. 130) adverte sobre a contrastação da 

transposição ou tradução com o texto original, ou “fonte”. O caminho 

que se apresenta para o espectador é o de olhar para o texto visual 

orientado pela “lanterna” da interpretação, uma luz que sinaliza, abre um 

caminho sem substituir a luz máxima que somente é encontrada no texto 

visual. Apreciar a performance com a orientação das palavras-chave 

conduzirá o espectador a insights que não ocorreriam se a interpretação 

fosse performática e tampouco se não houvesse nenhuma interpretação. 

De todo modo é importante fazer referência ao signo lexical 

“árvore”, por exemplo, mas sem precisar descrever as características da 

árvore e as ações sobre ela, considerando ainda não ser adequado 

escolher signos lexicais para descrever os signos performáticos. O 

engajamento por parte do espectador é criativo, dando sequência a 

criação do artista, complementando-a cognitivamente e validando a 

mediação da interpretação.  

Jakobson (2010), Clüver (2006), Hoek (2006), ao expandirem 

os conceitos sobre tradução/interpretação para transposição e tradução 

intersemiótica, permite maior flexibilidade para essa criação, todavia a 

preocupação é não alterar a forma e o sentido da mensagem. Ao 

contrário, o terceiro texto, a criação do espectador não usurpa o valor do 

texto fonte, nem as possibilidades para uma interpretação. Torna-se o 

texto legítimo, aquele pressuposto por Duchamp e o valor artístico da 

obra. 

Defende-se que uma interpretação simultânea específica para o 

contexto artístico quando a performance é em língua de sinais, é 

construída pelos interlocutores. O artista surdo deseja que seu 

espectador possa se aproximar de sua língua e cultura através de sua 

performance. Os artistas entrevistados remontam sua língua de sinais 

estrategicamente para alcançar o espectador não sinalizante, 

possibilitando que desenvolva seu olhar para a compreensão da língua 

visual. O TILS assume a interpretação seletiva como uma alternativa a 

preservar a arte na língua visual, de modo que identifica os signos 

linguais lexicais e os interpreta, são as palavras-chave. Ao identificar os 

signos linguais performáticos, espera que a partir das palavras-chave 

seja possível ao espectador compreender a mensagem atendendo ao 



294 

 

 

 

 

 

desejo do artista surdo, mas em certa medida, não deixando de 

completar as lacunas que ficam para o espectador acessar a obra.  

Por fim, o texto criado pelo espectador não sinalizante ao unir 

as duas línguas é o texto final, original enquanto subjetivo fruto da 

interpretação simultânea artística.  
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7 VAMOS DEIXAR POR HOJE 

  
Mas de que é tecida a voz do intérprete? O que 

lhe possibilita apreender um idioma gesto-visual e 

escrever um texto cultural nas malhas das letras 

cujo corpo em movimento é o significante 

constitutivo principal? Arrisco a dizer que é o 

olhar, reaprender a ver faz com que se estreitem 

os laços de cumplicidade com os surdos. O ver 

depende das inscrições simbólicas dos sujeitos 

implicados no discurso. No ato de ampliação do 

campo visual, dá-se o primeiro passo para o 

ritual de passagem. Os intérpretes de língua de 

sinais constroem suas metáforas singulares e 

passam do estágio de ofuscamento, pela 

hiperinflação de imagens em movimento, à leitura 

idiomática através do exercício do olhar. 

(MASUTTI, 2007, p. 149). 
 

Quando se iniciou esse trabalho de pesquisa, pretendia-se 

propor algo para a interpretação simultânea da performance em língua 

de sinais que permitisse ao espectador não sinalizante se aproximar do 

surdo, de sua língua e de sua cultura, sua “pátria de sinais” (MOURÃO, 

2011).  

A interpretação e o TILS são importantes mediadores nesse 

processo e pode-se sugerir que a tradução e a interpretação como é 

realizada em vários contextos (comunitária, educacional, conferências, 

etc.), seria suficiente para atender a performance da literatura surda, não 

tendo muito o que investigar ou descobrir. Entretanto, a curiosidade é 

uma característica humana fantástica e não se acredita muito no que está 

posto ou nas formas que se está acostumado a fazer as coisas. O mesmo 

olhar, mencionado por Masutti (2007), que adentra o corpo sinalizante 

em uma leitura incessante por seus significados, é o olhar da pesquisa, 

da curiosidade em saber o que há lá dentro. O fazer por fazer, 

provavelmente reforçaria hábitos, reproduzindo a cultura da oralização. 

Porém, arrisca-se dizer que algo deva ser modificado, que o tipo 

de interpretação performática que estava sendo colado ao texto 

performático do artista surdo não seria adequado. Sabe-se que é um 

processo árduo para o TILS interpretar todos aqueles elementos 

artísticos desconsiderando o espectador e a obra literária impressa no 

corpo do artista (SUTTON-SPENCE & QUADROS, 2014). 
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Investigou-se nesta tese a relação do artista surdo com sua obra 

de arte, com seu espectador não sinalizante, com o TILS e a 

interpretação de suas performances para a língua de sinais. Também, o 

quanto o TILS pode se envolver no texto literário sinalizado e as 

intervenções da língua oralizada nesse texto e contexto. Foi investigada, 

ainda, a capacidade de o espectador não sinalizante ser “alfabetizado”, 

ter seu olhar apurado e ser capaz de fazer sua leitura direto no 

“livro/corpo” do artista surdo.  

Percebeu-se que a língua de sinais, que constrói o texto literário 

performático é diferente da língua de sinais usada no cotidiano e em 

outros contextos.  

Como foi visto, por experiência, ao tratar da linguagem 

artística, o TILS assume uma postura diferente para a interpretação. 

Aprendendo sensivelmente a ver, observou-se que essa língua, que é 

constituída visualmente, tem mais para dizer em seu espaço real 

manifestado do que quando abduzida pela lingua oral em nome de uma 

pretensa tradução. O TILS olha para os movimentos das mãos, das 

sobrancelhas, dos olhos, do rosto, da cabeça, do tronco, para todo 

balanço do artista sinalizante e se pergunta: como extrair o que está 

visível sem torná-lo invisível em outra língua? 

Com o exercício do olhar, o estudo da língua, o TILS é capaz de 

resignificar o texto surdo, todavia o fazer artístico no corpo original se 

perderia em imagens acústicas, distorcendo a intenção do autor da 

performance, quando elabora seus movimentos totalmente enlaçados em 

sua cultura visual. Seu corpo é sua arte, sua língua é sua matéria-prima 

literária e o TILS, implicado com o surdo, consegue perceber esse valor. 

Percebe não por benevolência à sinalização artística e ao surdo, mas 

porque entende que “o corpo em movimento é o significante 

constitutivo principal”. Não é qualquer texto verbal que poderá 

resignificar a literatura em língua de sinais.  

Enquanto a interpretação simultânea performática precisa 

incluir o TILS no palco, no espetáculo, para que a língua de sinais 

resignifique o texto oral para o surdo, nesse momento histórico, o TILS 

se retira do palco com a língua oral, onde a língua de sinais fica e é o 

que há para ser compreendido, sentido, apreciado. O ponto em comum 

entre a interpretação simultânea performática e a interpretação 

simultânea artística é a sinalização artística em foco. A expressão “nesse 

momento histórico” é mencionada porque a literatura surda está se 

consolidando e necessitando conquistar esse espaço de reconhecimento 

linguístico e cultural. Aproveita-se o ambiente artístico para reconhecer 
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o potencial comunicativo que a língua visual exprime, capaz de se dar a 

conhecer àqueles que não sabem a língua de sinais e não se aproximam 

do surdo por medo da comunicação, da falta dela. O conto “Sinais no 

metrô” mostra essa realidade, muitas relações são interrompidas entre 

surdos e ouvintes por um imaginário que ergue barreiras fictícias de 

limites para a leitura da língua. 

O termo leitura é bem propício, pois o surdo na tentativa de 

fazer parte do mundo ouvinte faz leituras labiais desde a tenra idade. E 

para todos isto é normal que seja assim, afinal lhes falta a audição. E 

para os ouvintes, o que falta? Se para o surdo, não ouvir é uma 

limitação, o que faz o ouvinte não querer ver quando pode? Da mesma 

forma que é colocado para o TILS que, “No ato de ampliação do campo 

visual, dá-se o primeiro passo para o ritual de passagem”, esse pode ser 

um pressuposto aplicado aos ouvintes que se aproximam do surdo 

reconhecendo-o por sua eficiência, a fala de todo seu corpo.  

 

“Enquanto olhava para minha filha pequena, percebia que ela 

era capaz de falar, não da forma como os otorrinos e fonoaudiólogos 

prescreviam, tampouco da forma como a família esperava. Eu olhava o 
pequeno corpo dela, suas fortes expressões faciais e sentia que era por 

ali que conseguiria alcançá-la e que poderia me abrir para ela também 

através de todo o meu corpo, e claro, de todo o meu amor”. 

(depoimento da pesquisadora sobre sua filha surda) 

 

Sabe-se da complexidade da língua de sinais e do quanto 

necessita de um estudo diligente, como qualquer outra língua, para que 

seja aprendida. Não se aprende língua de sinais em um passe de mágica, 

sequer a língua de sinais se constitui por um conjunto de gestos 

universais. Entretanto, o composto artístico proporciona diferentes 

aspectos dessa língua e a tradução e a interpretação da literatura surda é 

aliada do surdo na desmitificação da deficiência.  

Esta tese contribui no papel formativo de TILS, no contexto 

artístico, informa sobre a cultura surda em forma de literatura, mas, 

sobretudo, pretende ter um papel social quando apresenta à cultura 

logofonocêntrica, a cultura visual, da imagem, da expressão corporal 

que tudo diz sem nenhuma palavra. Na “ampliação do campo visual” 

percebe-se o quanto se pode compreender e ser compreendido.  

Os três contos que foram objetos desta pesquisa trazem grandes 

lições sobre a relação do surdo com sua língua e cultura visual. Em 

“Sinais no metrô” o enredo mostra o ouvinte aprendendo língua de 
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sinais para se comunicar com o surdo e a alegria do surdo quando isso 

acontece. No conto “O papagaio rei”, a metáfora traz o ouvinte tentado 

retirar do surdo a língua de sinais e destruir sua cultura. Na trama de 

“Um toque para a vida”, o artista dramatiza a história de modo a 

dispensar alguma verbalização. Com esse objetivo claro em mente, 

incorpora cada elemento, personagem, ação e cenário em uma 

performance digna de Charlie Chaplin, que é uma das inspirações do 

artista. Nesses espaços dos contos, das narrativas, das piadas e das 

dramatizações, os surdos não deixam de estarem dando seus recados, 

fazendo suas manifestações políticas, sociais e ideológicas. Isso é a arte, 

que empodera passivamente para as lutas e que engrandece e entretém 

em cada obra criada e apreciada. 

A proposta de interpretação simultânea de performance em 

língua de sinais para o contexto artístico que foi apresentada nesta tese, 

destaca papéis que envolve os interlocutores. Aproxima o artista surdo 

do seu espectador não sinalizante, descentraliza do TILS a 

responsabilidade única pela interpretação e reconhece os potenciais de 

leitura visual do interlocutor ouvinte.  

Desta forma, em seu papel social, empodera a língua de sinais 

artística e a literatura surda. Diante do trabalho desenvolvido, dos 

experimentos, das análises, das pesquisas mostradas e aqui aplicadas, 

considera-se ter encontrado respostas para as perguntas iniciais. A partir 

do trabalho iniciado em Felício (2013), em Sutton-Spence & Quadros 

(2014) e do estudo preliminar que iniciou esta tese, construiu-se 

hipóteses e aqui nas considerações finais, foram recuperadas à guisa de 

reflexões que reportam aos objetivos propostos. São as que seguem: 

“Existem elementos e características que são diferentes para a 

interpretação simultânea de performance artística quando a direção é LS 

para a LO, comparadas à direção LO para LS. Quando a direção é LO 

para a LS, aplica-se a interpretação performática, pois a língua de sinais 

deve ser o foco e quando a direção é LS para a LO, a língua de sinais 

deve continuar sendo o foco; desta forma, aplica-se outro tipo de 

interpretação, a artística, que pretende preservar no corpo do artista os 

signos linguais performáticos”. 

No trabalho de Rigo (2013) analisou-se as necessidades para a 

interpretação performática, quando a língua de partida é a oral e a de 

chegada é a de sinais. Em contraponto, percebeu-se, através de alguns 

autores (MASUTTI, 2007, RODRIGUES, 2013, LUCHI, 2013, 

CAMPLELLO, 2008, ROSE, 2006, PADDEN, 2002), que existem 

peculiaridades para a leitura no corpo do artista, onde o movimento de 
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LS para a LO não poderia ser o mesmo quando a direção é da LO para a 

LS. Ou seja, a interpretação simultânea performática e a interpretação 

simultânea artística estão a favor da produção em língua de sinais. Outro 

ponto importante destacado que valida a hipótese é a questão sensorial. 

O surdo vê e sinaliza e o ouvinte pode se orientar por sua audição e sua 

visão até mesmo simultaneamente. Por fim, constatou-se que os TILS, 

em sua maioria, se sentem mais seguros em fazer a interpretação da LO 

para a LS e que a língua de sinais performática é ainda mais desafiadora 

nesse processo. 

“O processo tradutório no contexto artístico não é de 

responsabilidade somente do intérprete, mas está diretamente 

relacionado com a leitura feita pelo espectador da performance artística 

apresentada”. “A interpretação simultânea artística seria uma forma que 

proporciona ao espectador a criação de seu próprio texto, um texto 

extraído a partir da leitura visual no corpo do artista surdo e das 

palavras-chave fornecidas pelo TILS na tradução ou interpretação”. 

 Conforme o pressuposto de Duchamp (2004) sobre a leitura e 

apreciação da obra de arte, compreendeu-se a relação do espectador com 

a obra e sua validade. No caso da performance artística quando há 

interpretação ou tradução, são pelo menos três interlocutores envolvidos 

na produção do texto artístico: o artista, o TILS e o espectador. A leitura 

e a apreciação feita pelo espectador também determina o valor da 

literatura surda, o TILS não resolve com seu texto verbalizado o acesso 

cultural do espectador não sinalizante a obra em sinais. O princípio de 

apreciação para uma obra de arte em forma de pintura, música, escultura 

e as literaturas pode ser o mesmo. O espectador tem sua função de 

leitura e seu direito, e o TILS cocriará com o artista surdo, conectando 

as línguas e não as separando com um novo texto.  

“O TILS poderá desenvolver competências tradutórias e 

estratégicas que viabilizem a interpretação simultânea artística 

aproximando o espectador do artista surdo, sua língua e cultura”.  

 Apresentou-se o grupo PACTE (2003) e Hurtado (2005) e as 

competências tradutórias necessárias ao tradutor/intérprete desenvolver 

para a tarefa de traduzir e interpretar textos. Alguns estudos estão sendo 

desenvolvidos, direcionando a aplicabilidade das competências 

tradutórias aos estudos da tradução para a língua de sinais, visando à 

formação de TILS, Machado & Feltes (UCS – Universidade de Caxias 

do Sul), Vasconcellos (UFSC), Rodrigues (UFSC), inclusive a presente 

pesquisa. Desta forma, foi possível elencar, a partir das análises, 

especificidades das subcompetências tradutórias para o contexto 
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artístico LS na direção LO. As orientações principais e seus 

desdobramentos estão resumidos em: Identificar os signos linguais 

lexicais; Identificar os signos linguais performáticos; Mediação cultural; 

Preparo da interpretação com o autor; Estudo do espectador alvo 

verificando as demandas da interpretação; Criar pontes entre a língua de 

sinais e a língua oral; e Controle emocional para exposição da voz.   

 “O espectador ouvinte não sinalizante é capaz de fazer a leitura 

visual no corpo do artista surdo, dos signos linguais performáticos 

levando em consideração a capacidade humana de ler imagens e gestos”. 

 Os participantes do estudo preliminar mostraram que foram 

capazes de compreender os signos linguais performáticos (os 

classificadores, descrições imagéticas, elementos extralinguísticos) sem 

a ajuda da interpretação, alguns consideraram que a interpretação 

atrapalharia a absorção do conteúdo sinalizado.  

A partir da experiência de Kenny Lerner e Peter Cook 

(SPOONER, et.al. no prelo), compreendeu-se que é possível aplicar no 

contexto artístico a interpretação seletiva, onde o espectador pode ler 

direto no corpo do artista os signos linguais performáticos e o TILS 

seleciona as palavras-chave que irá orientar o espectador não sinalizante 

com os sinais que ele ainda não é capaz de identificar. No experimento 

com os TILS, sugeriram que isso fosse possível, pois se sentiriam mais 

confortáveis com o texto verbalizado sucinto e não redundante à língua 

de sinais. 

Clüver (2006) e Hoek (2006) apresentaram a transposição 

intersemiótica e os textos mistos, onde o espectador pôde apreciar uma 

obra de arte pictórica, lendo-a através de um poema. Hoek (2006) 

considerou a interdependência dos textos, pois precisam ser lidos um a 

partir do outro, assim como no dialogismo de Bakhtin apresentado por 

Kincheloe (2015). Aplicado ao espectador não sinalizante, a 

performance surda não poderia ser lida sem a interpretação por palavras-

chave, tampouco o texto performático verbalizado deveria substituir o 

texto visual inerente ao corpo do artista surdo (ROSE, 2006). A língua 

verbalizada não é suficiente para descrever, explicar ou traduzir a língua 

visual do surdo. Isto foi afirmado em toda a tese e, ao finalizar, fica-se 

na expectativa que as investigações continuem, pois a proposta aqui 

apresentada precisa ser validada e certamente refinada, no contexto 

artístico e para a comunidade surda. 

A presente tese avança nas investigações sobre a língua de 

sinais performática e a leitura visual, entretanto reconhecemos as 

limitações que se apresentaram para a pesquisa. Foram coletados dados 
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com apenas dois TILS profissionais, apesar de experientes e 

competentes, consideramos a amostra pequena, entretanto profunda. 

Também o estudo foi feito com apenas dois artistas surdos, ainda que 

referências na produção de literatura surda, talvez a opinião de mais 

artistas pudessem deixar os dados ainda mais consistentes. Não foi 

realizada experiência com público de espectadores não sinalizantes, foi 

simulada situação com alunos de nível básico de Libras na expectativa 

que tivessem interesse pelo assunto e pelo experimento.  Todavia, o 

assunto foi amplamente introduzido, revelando grande potencial para a 

continuidade de pesquisas em alguns campos, além dos Estudos da 

Tradução. 

Propõe-se que a área da linguística possa aprofundar os estudos 

sobre os signos linguais performáticos. Para a literatura, sugere-se 

investigar sobre a construção da língua de sinais artística como 

característica das obras de literatura surda. Aos Estudos da Tradução 

apresenta-se a demanda para a legendagem das palavras-chave na 

produção de traduções em DVDs e a proposta para a interpretação 

simultânea para o contexto artístico pode ser aplicada com espectadores 

não sinalizantes no estudo da compreensão e criação do texto por parte 

desse público, visando ampliar os dados e a efetividade da interpretação 

seletiva.  

Almeja-se, que assim como foi mostrado nesta tese, pesquisas 

futuras possam ratificar a máxima de que, “Aprender a ver é a chave” 

que aproximará nossos pares surdos e ouvintes nesse território 

imaginário de tensões linguísticas e culturais.  

No mais, vamos deixar por hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

  

ALVES, Fábio. A triangulação como opção metodológica em pesquisas 

empírico-experimentais em tradução. In: PAGANO, A. (Org.) 

Metodologias de Pesquisa em Tradução. Belo Horizonte: FALE-

UFMG, 2001. 69-92 p. 

 

BAHAN, Benjamin. Face-to-face Tradition in the American Deaf 

Community. Dynamics of the Teller, the Tale and the Audience. In: H-

Dirksen L. Bauman, Jennifer L. Nelson, and Heidi M.Rose. Signing the 

Body Poetic: Essays on American Sign Language Literature. University 

of California Press, 2006. 

 

BARBOSA, Diego Mauricio. Omissões na Interpretação Simultânea 

de Conferência: Língua Portuguesa – Língua Brasileira de Sinais. 2014. 

116 f. Dissertação (Mestrado) - Estudos da Tradução, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

 

BAUMAN, H-Dirksen L. Getting out of line: Toward a visual and 

cinematic poetics of ASL. In: H-Dirksen L. Bauman, Jennifer L. Nelson, 

and Heidi M.Rose. Signing the Body Poetic: Essays on American Sign 

Language Literature. University of California Press, 2006. 

 

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm>. Acesso em: 

10 fev. 2017. 

 

BERMAN, Antoine. A tradução e a letra, ou o albergue do 

longínquo. Tradução de Marie-Hélene Catherine Torres, Mauri Furlan e 

Adréia Guerini. Rio de Janeiro: 7Letras/PGET, 2007. Título original: La 

traduction et Ia lettre, ou Lauberge du lointain.  

 

BROWN, Virginia. & CLARKE, Victória. Using Thematic Analysis in 

Psychology. Qualitative Research in Psychology, 2006. 3 v, 77-101 p. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm


303 

 

 

 

 

 

CAMPELLO, Ana Regina. Pedagogia Visual na Educação dos 

Surdos. 2008. 245 f.Tese Doutorado – Universidade Federal de Santa 

Catarina. Florianópolis, 2008. 

 

CLÜVER, Claus. Da transposição intersemiótica. In: ARBEX, Márcia 

(Org.) Poéticas do Visível: Ensaios sobre a escrita e a imagem. Belo 

Horizonte: UFMG, 2006. 107-166 p.  

 

DUCHAMP, Marcel. O Ato Criador. In: BATTCOCK, Gregory. A 

Nova Arte. São Paulo: Perspectiva, 2004. 71 p. 

 

EDDY, Shauna Lee. Signing Identity: Rethinking United States Poetry, 

Acts of Translating American Sign Language, African American, and 

Chicano Poetry and the Language of Silence. 2002. 399 f. Unpublished 

doctoral dissertation. University of Southern California, 2002. 

 

FELICIO, Márcia Dilma. O Surdo e a contação de histórias: análise 

da interpretação simultânea do conto “Sinais no metrô”. 2013. 129 f. 

Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro 

de Comunicação e Expressão. Programa de Pós-graduação em Estudos 

da Tradução. Florianópolis, 2013. 

 

______. O papel da tradução e interpretação na contação de histórias 

pelos surdos. In. Leite, T. A; Quadros, R. M; Stumpf, M. (Org.). 

Estudos da Língua de Sinais II: série de pesquisas. Florianópolis, 

2014. 187-206 p.  

 

______. O que é importante para uma interpretação simultânea em 

língua de sinais no contexto artístico? Revista Belas Infiéis, Brasília, v. 

4, n. 3, p. 33-48, 2015. 

 

GILE, D. The Effort Models in Interpretation. In: ______. Basic 

Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1995. 159-190 p. 

 

GONÇALVES, José Luiz Vila Real. Pesquisas empírico-experimentais 

em tradução: Os protocolos verbais. In: PAGANO, A. (Org.) 

Metodologias de Pesquisa em Tradução. Belo Horizonte: FALE-

UFMG, 2001. 13-39 p. 

 



304 

 

 

 

 

 

HOEK, Leo. A transposição intersemiótica. Por uma classificação 

pragmática. In: ARBEX. Márcia (Org.). Poéticas do Visível: Ensaios 

sobre a escrita e a imagem. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 167-189 p. 

 

HURTADO, A. A. Enseñar a traducir: metodología en la formación 

de traductores e intérpretes. Col. Investigación didáctica. Madrid: 

Edelsa, 1999. 

 

______. A aquisição da competência tradutória. Tradução Fábio Alves. 

In: PAGANO, A.; MAGALHÃES, C. & ALVES. F. (Org.). 

Competência em tradução: cognição e discurso. Belo Horizonte: 

UFMG, 2005. 19-57 p. 

 

JAKOBSON, Roman. Linguística e Comunicação. 22. ed. São Paulo: 

Cultrix, 2010.  

 

KANEKO Michiko, MESCH Johanna. Eye Gaze in Creative Sign 

Language. Sign Language Studies. Published by Gallaudet University 

Press, 2013. v. 13, n. 3, p. 372-400. 

 

KARNOPP, Lodenir. Becker. Literatura surda. Campinas-SP: ETD - 

Educação Temática Digital. v. 7, p. 2, 2006. 

 

______. Produções culturais de surdos: análise da literatura surda. 

Cadernos de Educação. Pelotas: FaE/PPGE/UFPel. v. 36, p.155-174, 

2010. 

 

KLAMT, Marilyn Mafra. Tradução comentada do poema em língua 

brasileira de sinais “Voo sobre Rio”. Revista Belas Infiéis, Brasília, v. 

3, n. 2, p. 107-123, 2014. 

 

KINCHELOE, Pamela . Bridges to Understanding: What Happens 

When a Bakhtinian Critical Lens Is Applied to an American Sign 

Language Poem. Sign Language Studies. v. 16, n. 1, p. 117-138, 2015. 

 

LEDERER, Marianne. The Role of Cognitive Complements in 

Interpreting. In: BOWEN, David & BOWEN, Margareta (Org.). 

Interpreting - Yesterday, Today, and Tomor-row. ATA Monograph 

Series, v. IV. Binghamton:State University of New York, 1990. 53-60 p. 

 



305 

 

 

 

 

 

______. “The Interpretation Process”. In: SELESKOVITCH, Danica. A 

Systematic Approach to Teaching Interpretation. Paris: European 

Communities, 1989. 21-26 p. 

 

LEESON, Lorraine. Making the Effort in Simultaneous Interpreting. 

Topics in Signed Language Interpreting. Amsterdam & Philadelphia: 

John Benjamins, 2005. 51-68 p. 

 

LERNER, Mirian Nathan. The Heart of The Hydrogen Jukebox. 

Directed by Miriam Nathan Lerner don Feigel. Rochester, Institute of 

Techonology (RIT), 2009. CD-ROM. 

 

LUCHI, Marcos. Interpretação de Descrições Imagéticas: onde está o 

léxico? 2013. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Estudos da Tradução, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

 

LUCIANO, Anita Holm Thomsen. A Interpretação Simultânea sob a 

ótica da Linguística Aplicada. 2005. 129 f. Dissertação (Mestrado) – 

UNICAMP, Campinas, 2005. 

 

MACHADO, Fernanda de Araújo. Simetria na poética visual na 

língua de sinais brasileira. Florianópolis, 2013. Dissertação (Mestrado 

em Estudos da Tradução) – UFSC. Disponível em: 

<http://www.pget.ufsc.br/curso/dissertacoes/Fernanda_de_Araujo_Mach

ado_Dissertacao.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

MACHADO, Flávia Medeiros Álvaro; FELTES, Heloísa Pedroso de 

Moraes. A interpretação simultânea no contexto político. Cadernos de 

Tradução. Florianópolis, v. 35, n. 2, p. 236-268, dez. 2015. Semestral. 

 

MARCONI, Mariana de; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

MASUTTI, Mara Lucia. Tradução cultural: desconstruções 

logofonocêntricas em zonas de contato entre surdos e ouvintes. 

Florianópolis, 2007. 165 f. Tese (Doutorado em Estudos da Tradução) - 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 

 



306 

 

 

 

 

 

______; SANTOS, Silvana Aguiar. Intérpretes de língua de sinais: uma 

política em construção. In: QUADROS, R. M. de (Org.). Estudos 

surdos III: série de pesquisas. Petrópolis: Arara Azul, 2008. 148 p. 

 
MCCLEARY, L. E. VIOTTI, E.; LEITE, T. A. Sign language 

description: the role of transcription. São Paulo: Alfa, 2010. v. 54, n. 1, 

p. 265-289. 

 

MALHEIROS, Bruno. T. Metodologia da pesquisa em educação. Rio 

de Janeiro: LTC, 2011. 

 

METZGER, Melanie. Os destaques das pesquisas sobre interpretação de 

língua de sinais no contexto acadêmico da interpretação comunitária. In: 

QUADROS, R. M. de (Org.). Cadernos de Tradução: Tradução e 

Interpretação de Língua de Sinais. Florianópolis: UFSC/PGET, 2010. v. 

2, n. 26, p. 13-61. 

 

MORAES, Carla. Contadores de histórias surdos na arte em movimento, 

no reconto, na recriação e na memória. In: PERLIN, Gladis; STUMPF, 

Marianne (Orgs). Um olhar sobre nós surdos: leituras 

contemporâneas. Curitiba: CRV, 2012. 87-95 p. 

 

MORGADO, Marta. Literatura em Língua Gestual. In. Karnopp, L.; 

KLEIN, M.; LUNARDI-LAZZARIN, M. L. (Org.). Cultura Surda na 

Contemporaneidade: Negociações, intercorrências e provocações. 

Canoas: ULBRA, 2011. p. 151.   

 

MOURÃO, Claudio. Literatura Surda: Produções culturais de 

surdos em Língua de Sinais. 2011. 132 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2011. 

 

_________. Claudio. Literatura Surda: experiência das mãos 

literárias. 2016. 285 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 

 
NAPIER, J.; MCKEE, R.; GOSWELL, D. Sign Language 

Interpreting: theory & practice in Australia and New Zealand. Sydney: 

The Federation Press, 2006. 

 



307 

 

 

 

 

 

PADDEN, Carol. A. Simultaneous Interpreting Across Modalities. 

Interpreting. 2000. v. 5, n. 2, p. 169-185. 

 

PAGURA, Reynaldo. A interpretação de conferências: interfaces com 

a tradução escrita e implicações para formação de intérpretes e 

tradutores. São Paulo: DELTA, 2003. v.19. spe, p. 209-236.  

 

PACTE Group. Building a translation competence model. In: ALVES, 

Fabio (Ed.) Triangulating Translation: perspectives in process 

oriented research. Amsterdam: John Benjamins, 2003. 43-66 p. 

Disponível em: 

<http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/sites/grupsderecerca.uab.cat.pacte/f

iles/2003_PACTE_Benjamins_0.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2014. 

 

PERLIN, Gladis. A cultura surda e os intérpretes de língua de sinais. 

Campinas: ETD - Educação Temática Digital, 2006. v. 7, n. 2. p. 136-

147. 

 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de 

Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

 

______. LILLO-MARTIN, Diane. CHEN PICHLE, Deborah. 

Sobreposição no desenvolvimento bilíngue bimodal: Code-blending in 

Bimodal Bilingual Development. Revista Brasileira de Linguística 

Aplicada, Belo Horizonte, v. 14, n. 4, p. 799-834, out./dez. 2014. 

 

RIGO, Natália Schleder. Tradução de canções de LP para LSB: 

identificando e comparando recursos tradutórios empregados por 

sinalizantes surdos e ouvintes. 2013. 195 f. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e 

Expressão. Programa de Pós-graduação em Estudos da Tradução. 

Florianópolis, 2013. 

 

RODRIGUES, Carlos Henrique. Em busca da compreensão do processo 

de interpretação em língua de sinais: um estudo exploratório-

experimental à luz da teoria da relevância. Anais do X Encontro 

Nacional de Tradutores & Iv Encontro Internacional de 
Tradutores: ABRAPT. Ouro Preto. 2009. p. 849-863.  

 



308 

 

 

 

 

 

______. Efeitos de modalidade no processo de interpretação simultânea 

para a Língua de Sinais Brasileira. Revista ReVEL, v. 10, n. 19, 2012. 

 

______. A interpretação para a língua de sinais brasileira: efeitos de 

modalidade e processos inferenciais. 2013. 243 f. Tese (Doutorado) - 

Curso de Estudos da Tradução, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Faculdade de Letras, Belo Horizonte, 2013. 

 

_____; BEER, Hanna. Os estudos da tradução e da interpretação de 

línguas de sinais: novo campo disciplinar emergente? Cadernos de 

Tradução. Florianópolis. v. 35, n. 2, p.17-45, dez. 2015. Semestral. 

Disponível em: <www.periodicos.ufsc.br>. Acesso em: 6 março 2016. 

 

ROSA, Fabiano Souto; KLEIN, M. O que sinalizam os professores 

surdos sobre literatura surda em livros digitais. In. Karnopp, L.; KLEIN, 

M.; LUNARDI-LAZZARIN, M. L. (Org.), Cultura Surda na 

Contemporaneidade: Negociações, intercorrências e provocações. 

Canoas: ULBRA, 2011. 91 p. 

 

ROSE, Heidi. ‘The poet in the poem in the performance: the relation 

of body, self, and text in ASL literature’ In Signing the Body Poetic. 

Edited by H-Dirksen Bauman, Jennifer Nelson and Heidi Rose H . 

California: University of California Press, 2006. 

 

SANTOS, Silvana Aguiar dos. Intérpretes de língua brasileira de 

sinais: um estudo sobre as identidades. 2006. 198 f. Dissertação 

(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 

2006. 

 

______. Tradução e interpretação de língua de sinais: deslocamentos 

nos processos de formação. Cadernos de Tradução. Florianópolis. v. 2, 

n. 26, p. 145-164, out. 2010. 

 

SELESKOVITCH, D. “Language and Cognition”. In: GERVER, D. & 

SINAIKO, H. W. (Eds.). Language and Communication. New York: 

Plenum, 1977. 333- 341 p. 

 

SILVA, G. M.; RODRIGUES, C. H. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 

PEDAGOGIA SURDA. Linguística aplicada e língua de sinais: em 

busca de uma nova perspectiva de ensino de Libras.  2. ed. Vitória, 



309 

 

 

 

 

 

 2007. p. 368-380.   

 

SPOONER, Ruth Anna; SUTTON-SPENCE, Rachel; LERNER, Miriam 

Nathan; LERNER, Kenny. Invisible No More: Recasting the Role of 

the ASL-English Literary Translator.  Accepted for publication in 

Brenda Nicodemos (org) Special issue of Translation and Interpreting 

Studies on signed language interpretation and translation. (No prelo). 

 

SUTTON-SPENCE, Rachel. & QUADROS, Ronice M. Performance 

poética em sinais: o que a audiência precisa para entender a poesia em 

sinais. In. Leite, T. A; Quadros, R. M; Stumpf, M. (Org.). Estudos da 

Língua de Sinais II: série de pesquisas. Florianópolis: Insular. 2014. 

207-227 p. 

 

______. “I am The Book” - Deaf Poets’ Views on Signed Poetry. In. 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education. Published by Oxford 

University Press, 2014. 

 

SUTTON-SPENCE, Rachel. & QUADROS, Ronice M. & Kaneko, 

Michiko. Introducing Sign Language Literature: Creativity and 

Folklore. Macmillan Education UK. 2016. 280 p. 

 

SUTTON-SPENCE, Rachel, et. al. Os craques da Libras: a importância 

de um festival de folclore sinalizado. Revista Sinalizar. Universidade 

Federal de Brasília, v.1, n.1, p. 78-92, 2016. 

 

______. Artistas surdos contam suas histórias: quais foram suas 

influências? In: Revista Brasileira de Vídeo Registros em Libras. ed. 

nº 003/2017. (artigo em Libras publicado em vídeo, 22 m14 s). 

Florianópolis: UFSC, 2017. Disponível em: 

<revistabrasileiravrlibras.paginas.ufsc.br>. Acesso em: 10 julho 2017. 

 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 

Florianópolis: UFSC, 2008. 

 

VASCONCELLOS, Maria Lúcia. B. Tradução e Interpretação de 

Língua de Sinais na Pós-Graduação. O nome e a natureza dos Estudos 

da Tradução: Inserção da Tradução e Interpretação de Língua de Sinais 

(TILS) no campo disciplinar desde a década de 70 até os 

desdobramentos de 2008. In: I CONGRESSO NACIONAL DE 



310 

 

 

 

 

 

PESQUISA EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA DE 

SINAIS BRASILEIRA.  Florianópolis, 2008. Florianópolis: UFSC, 

2008. 

__________. Tradução e Interpretação de Língua de Sinais (TILS) na 

Pós-Graduação: a afiliação ao campo disciplinar “Estudos da Tradução”.  

Cadernos de Tradução. Florianópolis: UFSC.  v. 2, n. 26. p. 119-143. 

2010. 

 

VENUTI. Lawrence. Escândalos da Tradução: Por uma ética da 

diferença. Tradução de Laureano Pelegrin, Lucinéia Marcelino Villela, 

Marileide Dias Esqueda e Valéria Biondo. Bauru-São Paulo: EDUSC, 

2002.  Título original: The Scandals of Translation – Towards na ethics 

of difference. 

 

VOLPATO, Gilson Luiz. Ciência: da filosofia à publicação. 5. ed. São 

Paulo: Scripta, 2007. 

 

WILCOX, S. Aprender a ver. Rio de Janeiro: Arara Azul, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A – Tabela de análise das interpretações e tradução 

 

Glosa Transcrição IS 

TI2 

Transcrição IS 

TI1 

Trad. BR e 

pesq. 

00:19-

Acordar 

 

00:21- Estou 

acordando.  

00:17- O dia 

amanhece. 

00:27- 

Nascer do 

sol 

00:29 - O sol já 

vai subindo no 

horizonte. 

00:28- O 

amanhecer. 

00: 28- O 

brilho do sol é 

refletido na 

água do rio. 

 

00:34 - Eu vejo o 

brilho, o reflexo 

da luz no mar.  

00:35- Pessoa 

na janela,olha a 

paisagem. (em 

zoom) 

00:44- 

Árvore 

00: 43- Vejo o 

movimento de 

pessoas. 

00:43- Visual de 

árvores. 

00:41- (em 

perspectiva, 

intensidade) A 

árvore, o galho 

da árvore. 

(descrição 

imagética e 

CM)) 

00:47- 

Copacabana 

00:46- Árvores 

no horizonte.  

00:48- O 

pássaro pousa 

no galho da 

árvore. (DI) 

00: 55- 

Pássaro 

00:56 - Vários 

pássaros 

rodeando. 

00:52- Paisagem 

de pássaros nas 

árvores. 

00:55- O 

pássaro se 

espreguiçando, 

sacudindo as 

asas. 

 

01:02- Com suas 

penas ao vento. 

01:11- Um 

pássaro 

acordando. 

01:11- A 

árvore 

cumprimenta o 

pássaro. 

 01: 17-Observam, 

um acenando para 

o outro com suas 

penas. 

01:18- Pássaros 

cumprimentando-

se. 

01:17- O 

pássaro 

cumprimenta a 

árvore. 
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01:26- Voar 

01:27 - Alçando 

voos rasantes, 

subindo, 

descendo no 

horizonte. 

01:32- Num voo 

radical. 

01:30- O 

pássaro 

sobrevoa, 

mergulha no 

rio, passa por 

peixes. 

 01:38- Uns com 

velocidade muito 

rápida. 

01:39- Muito 

rápido. 

01:39- Sai da 

água e continua 

voando. 

01:42- 

Mergulhar 

01:45- 

Emergir 

01:43- Em 

contato com o 

mar, avistando os 

peixes. 

01:46- Por entre 

árvores, próximo 

a água, saindo da 

floresta pelo céu. 

01:54- Longe 

ele avista 

outros 

pássaros. 

  

01:50- Voando 

cada vez mais 

alto.  

02:07-  Um 

caçador. 

 

01:55- Dá para se 

ver o desenho que 

eles formam no 

céu. 

01:59- E ele vê 

outras aves. 

02:23- O 

caçador entra 

na floresta e 

avista um 

bando de 

pássaros. 

01:54- 

Bando de 

pássaros 

02:04- Vários 

pássaros ao 

mesmo tempo. 

02:02- E tenta se 

aproximar do 

bando. 

02:40- O 

pássaro e o 

caçador se 

olham. 

02:08- 

Chapéu 

02:11- 

Botões de 

camisa 

02:12- 

Arma 

02:22- 

Binóculo 

02:24- Um 

mochileiro 

andando pela 

floresta... um  

observador. 

02:10- Esse é o 

caçador. 

02:22- Que 

carrega nas costas 

sua rede, seu 

binóculo, suas  

armas. 

03:03- O 

caçador se 

esconde atrás 

de uma árvore 

e se prepara 

para capturar o  

pássaro. 

02:28- 

Mata densa 

02:35- E vemos a 

dança dos 

pássaros, começa 

a observar. 

02:34- E ao longe 

ele avista um 

bando de aves.  
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02:45- Então, de 

repente, o pássaro 

ele olha... um 

pouco assustado 

reflete o olhar. 

02:41- Ele 

aproxima o zoom 

e os dois se veem, 

o pássaro enxerga 

o caçador e dá um 

rasante radical, 

evitando os galhos 

e as árvores. 

03:10- O 

pássaro cai na 

rede do 

caçador. 

 02:57- Os 

pássaros 

começam a 

descer, a passar 

por esse 

observador... e ele 

continua olhando, 

observando todos 

esses pássaros. 

02:59- Em direção 

ao caçador.  

 03:13- Até que 

ele se esconde 

atrás de uma 

árvore com uma 

espécie de 

equipamento.   

03:24- 

Gaiola 

03:19- Para 

pegar, para 

capturar um 

desses pássaros 

que tenta se 

desvincular 

daquela arma 

dele. 

03:16: Quando 

eles se encontram 

o pássaro leva um 

susto. 

03:20- E é pego. 

03:23- O 

pássaro é preso 

na gaiola. 

 03:29- Ele pega 

esse pássaro e 

coloca em um 

gaiola. 

03:29- 

Engaiolado.  

 03:34- Ele tenta 

se desvencilhar, 

mas não 

consegue. 

 

03:52- Ele senta 

no poleiro, pousa 

dentro da gaiola e 

dorme.  
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 03:39- E dentro 

desse local, fica 

se debatendo, 

tentando fugir.   

04:18- 

Morcego 

04:16- O 

passarinho lá 

dentro, triste, 

solitário. 

04:12- O caçador 

tranca e vai 

embora. 

04:16- (DI) 

Morcego. 

 

04:30- Numa 

outra árvore, 

alguns morcegos. 

04:24- Próximo à 

gaiola. 

04:28- Há um 

morcego.  

 

04:34- Com suas 

orelhas pontudas 

e suas asas 

diferenciadas.  

04:45- O 

morcego vai 

até a gaiola e 

morde o 

pássaro. 

 

04:44- Começam 

a sobrevoar sobre 

essa gaiola. 

04:41- Com seus 

dentes e asas 

pontiagudas. 

04:45- Orelhas 

pontudas.  

 04:50- Num 

momento 

certeiro, ele acaba 

mordendo esse 

passarinho. 

04:47- Ele acorda 

e morde o pássaro 

dentro da gaiola. 

04:54- Ele morde 

a cabeça. 

04:50- Sugando 

a cultura e a 

identidade 

surda do 

pássaro. 

04:58- 

Cultura 

surda 

04:57- Que tem 

todas as suas 

forças sugadas. 

04:59- E a cultura 

surda é absorvida, 

a identidade surda 

também se 

perde... tudo é 

levado pelo 

morcego.  

05:01- 

Identidade 

e cultura 

 

05:03- Que tem a 

sua cultura sendo 

sugada, sua 

identidade sendo 

desmaterializada.   
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 05:16- Após isso, 

o morcego volta 

para sua árvore.   

 05:21- E o 

passarinho meio 

confuso vendo 

estrelas. 

05:20- O morcego 

vai embora e o 

passarinho acorda 

tonto. 

05:26- O 

pássaro se 

sente mal e 

desmaia. 

 05:30- Se assusta 

e começa a voar 

por toda gaiola... 

e ao se tocar ele 

percebe o que 

aconteceu. 

05:30- Se sente 

agitado, perdido, 

parece que falta 

algo na cabeça 

dele. 

05:31- O 

pássaro estava 

sonhando. 

05:36- Eu 

sou surdo 

05:38- Sendo ele 

surdo. 

05:43- Ele pensa 

que é surdo. 

05:46- Mas está 

preso. 

05:37- Sou 

sujeito surdo, 

uso Libras. 

05:44- 

cadeado  

05:49- Ele tenta 

bicar o cadeado... 

por diversas 

vezes. 

05:51- Quer se 

libertar. 

05:50- O 

pássaro tenta 

fugir. 

 06:00- Em um 

momento 

certeiro, ele 

consegue se 

libertar dessa 

gaiola... passa 

pela abertura da 

gaiola, começa a 

alçar voos muito 

rápidos para 

tentar fugir 

daquela situação. 

05:55- Tenta 

quebrar o cadeado 

com seu bico. 

06:04- E 

consegue.  

 06:19- Volta e 

encontra todos os 

seus amigos 

passarinhos que 

antes voavam 

com ele. 

 

06:20- E ele voa 

no céu azul, com 

seu bando.  
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06:28- Retorna 

assim a natureza.  

06:20- O 

pássaro se 

sente feliz por 

estar livre e vai 

se encontrar 

com outros 

pássaros 

surdos. 

 06:34- Retorna 

agora aquele 

mesmo horizonte. 

06:34- E pousa 

nas árvores.  
Fonte: Desenvolvido pela autora. 


