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“Há quem ache que a palavra seja o meio de se 

atingir a substância última, única, absoluta; a 

palavra, mais do que representar essa 

substância, chega mesmo a identificar-se com 

ela: há a palavra que só conhece a si mesma, e 

nenhum outro conhecimento do mundo é 

possível. Há, no entanto, pessoas para quem o 

uso da palavra é uma incessante perseguição 

das coisas, uma aproximação, não de sua 

substância, mas de sua infinita variedade, um 

roçar de sua superfície multiforme e 

inexaurível.” (Italo Calvino) 
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RESUMO 

 

A tradução juramentada mostrou-se presente no Brasil desde o período colonial, mantendo 

estreita relação com a interpretação de línguas orais, como aponta Wyler (2003). A partir dos 

anos 1950, a interpretação passou a ser objeto de estudos e pesquisas na área de Linguística e, 

posteriormente, de Estudos da Tradução. Para categorizar essa atividade, autores como 

Mikkelson (1999), Pagura (2002) e Pöchhacker (2004) lançam mão de diferentes critérios, 

tais como os contextos em que a interpretação é realizada e o modo de trabalho a que 

recorrem os profissionais da área. Com base nessas premissas, o presente trabalho tem por 

objetivo delinear o perfil da formação em interpretação dos Tradutores Públicos e Intérpretes 

Comerciais (TPIC) no Estado do Ceará, de modo a constatar possíveis lacunas nesse campo e 

por que motivos ocorreriam. Para atingir este objetivo, primeiramente foi traçado um breve 

panorama histórico do ofício de TPIC no Brasil, seguido de um relato sobre as alterações na 

legislação referente à atuação dos profissionais dessa área no país. Para realizar o 

levantamento dos dados, foram aplicados questionários on-line aos TPICs do Estado do Ceará 

com perguntas referentes especificamente à sua atuação como intérpretes e à sua possível 

formação na área de interpretação (consecutiva, simultânea, sussurrada etc.). Houve uma alta 

taxa de resposta, correspondendo a 62,26% dos respondentes. Mediante a análise e a 

avaliação dos dados obtidos, foi possível observar, entre outros aspectos, que a maior parte 

dos TPICs do Ceará não possuem formação em intepretação, correspondendo a 81,8% dos 

respondentes; 75,8% afirmaram já ter exercido a função de intérprete em uma das 

modalidades mencionadas anteriormente; e 51,5% julga a formação na área relevante para o 

exercício da profissão. Com relação às respostas dos informantes que responderam às 

considerações específicas, 12% indicaram falta de treinamento/formação dos TPICs e 37% 

ressaltaram a necessidade de treinamento/formação para esses profissionais. Duas formas de 

sanar essa situação consistiriam na mudança da estrutura das provas orais, que completassem 

as modalidades de interpretação utilizadas pelo intérprete em sua prática profissional, bem 

como na promoção de cursos voltados para este público alvo, promovidos por universidades 

públicas ou pela própria Junta Comercial.  

 

Palavras-chave: TPIC.  Formação em Interpretação. Jucec. 
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ABSTRACT 

 

Sworn translation was present in Brazil since the colonial period, keeping close relations with 

interpreting of oral languages, as Wyler (2003) points out. From the 1950s on, interpreting 

started to be the object of studies and research in the field of Linguistics and subsequently 

Translation Studies. In order to categorize this activity, authors such as Mikkelson (1999), 

Pagura (2002) and Pöchhacker (2004) made use of different criteria, for instance, the contexts 

in which interpreting is accomplished and the working mode the professionals in this area 

resort to. In light of this context, the present work aims at delineating the profile regarding the 

qualification in interpreting of the sworn translators in the state of Ceará, as a way to 

determine deficiencies, if there are any, and for what reasons they would exist. In order to 

achieve this goal, a historical panorama of the profession in Brazil was outlined, followed by 

a report about the alterations in the legislation referring to the practice of the professionals 

from this area in the country. To accomplish the collecting of data, online questionnaires were 

applied with the translators with questions specifically related to their work as interpreters and 

to their qualification in the area of interpreting (consecutive, simultaneous, chuchotage, etc.). 

There was a high rate of answers, corresponding to 62,26% of the sworn translators in the 

state. The analysis and evaluation of the obtained data enabled to observe, among other 

aspects, that most of the sworn translators in Ceará do not have a professional training in 

interpreting, corresponding to 81,8% of the answers; 75,8% declared having already worked 

as an interpreter using one of the working modes previously mentioned; and 51,5% considers 

the qualification in the area a relevant factor to exercise the profession. When it comes to the 

answers of the interviewed translators who left additional comments at the questionnaire, 12% 

highlighted the lack of training/qualification of the sworn translators and 37% emphasized the 

necessity of training/qualification for these professionals. Two ways of improving this 

condition would consist in changing the structure of the oral exams, so that they would 

comprise the working modes used by interpreters in their professional practice and promoting 

courses directed to this target-audience, promoted by public universities or by the Commercial 

Board of Ceará itself. 

 

Key-words: Sworn Translators/Interpreters. Training. Interpreting. Jucec. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 

O presente trabalho insere-se na área de Estudos da Tradução, mais especificamente no 

âmbito da interpretação, a fim de contemplar a questão da formação de Tradutores Públicos e 

Intérpretes Comerciais (TPICs) do Estado do Ceará nessa área do conhecimento. A ideia 

inicial deste projeto surgiu a partir da necessidade de discutir a qualificação profissional de 

TPICs, procurando traçar o perfil da classe responsável por esse ofício. Tal necessidade surgiu 

a partir das leituras sobre a área a respeito dos requisitos e atuação desses profissionais no 

Brasil e em outros países e, por conseguinte, observou-se a falta de literatura sobre o tema no 

nosso país, especialmente no Ceará. Para delinear a justificativa do presente trabalho, é 

necessário contextualizar essa questão, a fim de compreendê-la mais claramente e assim poder 

justificar a necessidade deste estudo. 

Holmes (1972) define os Estudos de Tradução como “uma designação coletiva e 

inclusiva para todas as atividades de pesquisa considerando o fenômeno de traduzir e da 

tradução como sua base ou foco”1. O trabalho em questão está inserido nessa área do 

conhecimento, uma vez que tem como objetivo conhecer de forma mais aprofundada o perfil 

de uma determinada população de tradutores (no caso, os Tradutores Públicos e Intérpretes 

Comerciais do Ceará) referindo-se à formação em interpretação. Com relação à interpretação, 

o autor a insere na categoria de tradução humana, que por sua vez está inserida na categoria 

de teorias da tradução restritas ao meio, pontuando o seguinte:  

 

A tradução humana é dividida em (e teorias restritas ou “teorias” foram 
desenvolvidas para) tradução oral ou interpretação (com a distinção posterior entre 
consecutiva e simultânea) e a tradução escrita. Numerosos exemplos de pesquisas 
valorosas sobre a tradução automática e a tradução com o auxílio do computador 
são, sem dúvida, familiares para nós todos, e talvez também várias na área de 
tradução humana oral. (p. 74; minha tradução)2                                                            

1 Minha tradução destre trecho: “Translation studies is to be understood as a collective and inclusive designation 
for all research activities taking the phenomena of translating and translation as their basis or focus” (p. 71) 
2 “Human translation breaks into (and restricted theories or “theories” have been developed for) oral translation 
or interpreting (with the further distinction between consecutive and simultaneous) and written translation. 
Numerous examples of valuable research into machine and machine-aided translation are no doubt familiar to us 
all, and perhaps also several into oral human translation.” (p. 74). 
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 Como foi possível observar a partir desse trecho, depreende-se que Holmes (1972) 

estabelece uma distinção entre a tradução escrita e a interpretação, além de apontar a 

realização de estudos na área, o que corrobora para sua inserção nos Estudos da Tradução. 

 No Brasil, o ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial foi estabelecido 

mediante o Decreto nº 13.609, no dia de 21 de outubro de 1943 durante o governo do 

presidente Getúlio Vargas, assinado pelo então ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 

Alexandre Marcondes Filho. O regulamento aprovado determina as diretrizes da profissão, 

desde o órgão que realizará os concursos públicos, passando pelos requisitos legais para 

participar do concurso e o formato das provas do exame, até as obrigações e as penalidades, 

para o caso em que as normas não sejam cumpridas. Os concursos não são realizados com 

regularidade, provavelmente porque o tradutor recebe um aval vitalício para realizar as 

traduções. Logo, só ocorrem novos concursos à medida que há um aumento na demanda ou 

uma diminuição no número de TPICs atuando no respectivo estado da Federação. Todavia, é 

válido ressaltar que não há nenhum dispositivo no Decreto nº 13.609 que impeça a realização 

de concursos para provimento do ofício de TPIC com maior frequência por parte de uma 

mesma Junta Comercial. 

No Ceará, o penúltimo concurso havia sido realizado em 1982, período em que nosso 

estado contava com apenas 18 TPICs distribuídos entre as habilitações para as línguas inglesa, 

espanhola, italiana, francesa, alemã e norueguesa3 Um novo concurso foi realizado em 2010, 

cujo edital e respectivo aditivo foram publicados em 07.10.2010, oferecendo 66 vagas para os 

seguintes idiomas: inglês (20 vagas), espanhol (20 vagas), mandarim (04 vagas), francês (06 

vagas), italiano (10 vagas), japonês (06 vagas), alemão (05 vagas) e holandês (05 vagas). Vale 

ressaltar que os dois últimos idiomas foram solicitados mediante um aditivo à primeira versão 

do edital. Apenas 40 candidatos lograram aprovação no certame, ressaltando-se que não 

houve nenhum candidato aprovado nos exames dos idiomas japonês, mandarim e holandês. 

Atualmente, a Junta Comercial do Ceará exibe em seu portal a seguinte distribuição de TPICs 

por idioma: 4 tradutores de alemão, 11 de espanhol, 9 de francês, 30 de inglês e 6 de italiano 

totalizando 60 tradutores. 

                                                            
3 Durante muitos anos, o portal da Jucec apresentava a informação equivocada de que o TPIC Prof. Raimundo 

Benício Filho era tradutor de alemão e norueguês, quando, na verdade, só era tradutor de alemão. 
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1.2. Problemática e justificativa 

 

Os Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, mais conhecidos como tradutores 

juramentados ou tradutores públicos, são habilitados pelas Juntas Comerciais de seus 

respectivos Estados mediante concurso público. Ao passar no concurso, o tradutor recebe 

apenas um aval para realizar traduções com fé pública, o que significa que a tradução é fiel ao 

documento original4 e pode ser utilizada como elemento comprobatório junto a instituições 

públicas e privadas. Entretanto, o ofício de tradutor juramentado não constitui cargo público 

com vínculo empregatício, uma vez que o profissional não recebe salário ou aposentadoria de 

nenhum órgão estadual, ganhando unicamente por serviço prestado. Os valores cobrados por 

lauda traduzida e por atuação como intérprete, denominados emolumentos5, são estabelecidos 

pela Junta Comercial de cada unidade da Federação. Após a votação que houve em outubro de 

2016 na Câmara dos Deputados, já há rumores de que haverá uma unificação dos 

emolumentos, que passariam a ter um valor-base único em todo o território nacional. 

Conforme o Artigo do Decreto 13.609, que regulamenta o ofício, aos tradutores 

públicos e intérpretes comerciais compete:  

a) passar certidões, fazer traduções em língua vernácula de todos os livros, documentos e 

mais papeis escritos em qualquer língua estrangeira, que tiverem de ser apresentados 

em Juízo ou qualquer repartição pública federal, estadual ou municipal ou entidade 

mantida, orientada ou fiscalizada pelos poderes públicos e que para as mesmas 

traduções lhes forem confiados judicial ou extrajudicialmente por qualquer 

interessado;  

                                                           
4 Em relação ao uso do termo “original”, há uma controvérsia entre o termo utilizado no Edital da Jucec e 
os termos mais comumente empregados por estudiosos da área de Estudos da Tradução. Atualmente os termos 
mais frequentemente utilizados para designar um texto original são “texto-fonte” e “texto de partida”. Entretanto, 
manteve-se aqui a terminologia supracitada por ser esta a empregada pela Jucec.  
5Segundo a definição proposta na versão on-line do dicionário Caldas Aulete, emolumento consiste em: 1. Lucro 
ou vantagem financeira que se obtêm; 2. Dinheiro ou objeto de valor oferecido como recompensa; 3. 
Rendimento, vantagem, benefício além do salário fixo; BENESSE. (Disponível em: 
http://www.aulete.com.br/emolumento, último acesso em 11 de janeiro de 2017). Já o site Direito.net expõe a 
seguinte definição a respeito do termo: “Emolumentos são taxas remuneratórias de serviços públicos, tanto 
notarial, quanto de registro, configurando uma obrigação pecuniária a ser paga pelo próprio requerente”. Sobre 
essa temática, consultamos o seguinte portal: http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/997/Emolumentos 
(Último acesso em 11 de janeiro de 2017). O termo é usado no jargão técnico das Juntas Comerciais. No site da 
Jucec há uma explicação sobre os emolumentos dos TPICs: http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-
interpretes/43683-2016-09-20-13-33-31 (Última visualização em 11 de janeiro de 2017).  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11986686/art-17-do-decreto-13609-43
http://www.aulete.com.br/emolumento
http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/997/Emolumentos
http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-interpretes/43683-2016-09-20-13-33-31
http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-interpretes/43683-2016-09-20-13-33-31
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b) intervir, quando nomeados judicialmente ou pela repartição competente, nos exames a 

que se tenha de proceder para a verificação da exatidão de qualquer tradução que tenha 

sido argüida de menos conforme com o original, errada ou dolosa, nos têrmos do 

artigo 22 e seus §§ 1º e 3º; 

c) interpretar e verter verbalmente em língua vulgar, quando também para isso forem 

nomeados judicialmente, as respostas ou depoimentos dados em Juízo por estrangeiros 

que não falarem o idioma do país e no mesmo Juízo tenham de ser interrogados como 

interessados, como testemunhas ou informantes, bem assim, no fôro extrajudicial, 

repartições públicas federais, estaduais ou municipais;  

d) examinar, quando solicitada pelas repartições públicas fiscais ou administrativas 

competentes ou por qualquer autoridade judicial, a falta de exatidão com que for 

impugnada qualquer tradução feita por corretores de navios, dos manifestos e 

documentos que as embarcações estrangeiras tiverem de apresentar para despacho nas 

Alfândegas, bem assim qualquer tradução feita em razão de suas funções por 

ocupantes de cargos públicos de tradutores e intérpretes. 

 Dentre os requisitos para se prestar o concurso, os dispositivos legais apontam: a) ter 

no mínimo 21 anos; b) não ser negociante falido ou habilitado; c) ser cidadão brasileiro nato 

ou naturalizado; d) não ter sido processado nem condenado por crime que implique na 

demissão de cargo público ou na inabilitação para exercê-lo; e) residir por mais de um ano no 

estado em questão; f) estar em dia com o serviço militar e eleitoral; g) comprovar a 

identidade; h) ter sido aprovado nos exames. 

 Vale ressaltar que, talvez devido ao fato de esta ocupação ter sido aprovada durante o 

primeiro governo Vargas, a exigência de qualificações para o ofício são muito defasadas, visto 

que os requisitos não exigem uma titulação na área, não solicitando sequer um certificado de 

proficiência na língua estrangeira na qual o candidato vai inscrever-se ou uma formação em 

Letras, muito menos uma formação profissional ou acadêmica em tradução, de maneira geral, 

ou em interpretação, de modo específico. A falta de exigências torna o público-alvo desses 

concursos composto também por candidatos com formação em qualquer área e proficiência 

em um dos idiomas-alvo do concurso, mas cuja atuação profissional como TPIC talvez difira 

da exercida por um tradutor-intérprete com formação específica nessa área, o que poderia 

eventualmente trazer dificuldades em suas práticas profissionais.  
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 Com relação ao trabalho do tradutor juramentado, o profissional se depara com os 

mais diversos gêneros textuais, dentre os quais se podem mencionar: documentos tais como 

certidões de nascimento, casamento e óbito, sentenças e outros documentos de processos 

judiciais, contratos e quaisquer documentos estrangeiros que precisem de comprovação no 

Brasil ou de brasileiros que precisem de comprovação no exterior. No edital nº001/2010, de 7 

de outubro de 2010, referente ao último concurso realizado pela Jucec, do concurso da 

JUCEC, no ponto referente à prova escrita, fazia-se menção aos seguintes gêneros textuais: 

“4.3.1 Os trechos a que se referem as alíneas “a e b”, do item 4.3 serão, preferencialmente, de 

cartas rogatórias, procurações, cartas partidas, passaportes, escrituras notariais, testamentos ou 

atos de sociedades empresariais a serem sorteados no momento de realização das provas6”. 

Cumpre observar que a atuação do TPIC pode abranger todo e qualquer gênero textual, 

inclusive textos ditos literários, técnicos, científicos, etc., bastando, por exemplo, que façam 

parte de alguma documentação estrangeira a ser traduzida no vernáculo. Desta forma, no 

âmbito de um processo judicial, é possível que haja alguma citação – breve ou longa – de um 

trecho de obra literária ou de uma bula de remédio ou de um laudo técnico realizado por um 

engenheiro etc., de modo que não haveria limites para uma tipologia geral de textos a serem 

traduzidos por TPICs. É possível, por certo, apresentar uma lista mais ou menos completa de 

gêneros textuais mais frequentes no cotidiano profissional dos TPICs. Não se pode negar, 

porém, que eles estão sujeitos a confrontar-se com uma ampla tipologia textual, que pode 

abranger os mais diversos âmbitos temáticos de textos informativos, argumentativos, 

narrativos, descritivos, etc., bem como os mais diversos campos temáticos.  Além disso, há 

outra parte do trabalho que atinge o cerne da presente questão: a realização do ofício da 

interpretação em contextos como cerimônias de casamento civil, atos de lavraturas de 

escrituras públicas, audiências com juízes e outras autoridades públicas, e apreensões de 

presos estrangeiros na polícia federal, entre outras situações em que se exige o trabalho de 

interpretação por parte do TPIC. Considerando que os profissionais aprovados nesses 

concursos têm formações acadêmicas diversas, cabe aqui a questão se é possível afirmar que 

possuem a formação em interpretação para realizar esse ofício. É igualmente lícito especular 

                                                           
6 O texto integral está presente no link a seguir: https://www.pciconcursos.com.br/concurso/jucec-junta-
comercial-do-estado-do-ceara-ce-66-vagas (Último acesso em 11 de janeiro de 2017). 

https://www.pciconcursos.com.br/concurso/jucec-junta-comercial-do-estado-do-ceara-ce-66-vagas
https://www.pciconcursos.com.br/concurso/jucec-junta-comercial-do-estado-do-ceara-ce-66-vagas
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sobre como TPICs sem formação – ou prática profissional – em interpretação se sentem em 

situações em que devam atuar claramente como intérpretes.  

 Outro ponto que merece ser destacado nessa discussão é a estrutura das provas de 

admissão de TPICs. Para ser habilitado, o candidato deve: a) ser aprovado em um exame 

escrito de tradução da língua estrangeira para a língua vernácula; b) ser aprovado em um 

exame escrito de tradução da língua vernácula para a estrangeira; e c) ser aprovado em um 

exame oral de tradução e versão7.  

 Tomando como exemplo o edital da Jucec (Junta Comercial do Estado do Ceará) de 

2011, o exame escrito compreendeu duas provas: a) versão, para o idioma estrangeiro, de um 

trecho de prosa em vernáculo, de 30 (trinta) linhas, fonte Arial 12, no valor de 10,0 (dez) 

pontos; b) tradução para o vernáculo, de um trecho de prosa em língua estrangeira de 30 

(trinta) linhas, fonte Arial 12, no valor de 10,0 (dez) pontos. Os critérios de avaliação da prova 

de versão consistiam em: a) 05 (cinco) pontos para a macroestrutura do texto compreendendo: 

fidelidade ao tema, apropriação ao gênero textual e propriedade vocabular; b) 05 (cinco) 

pontos para o uso da norma padrão compreendendo: Estruturação de períodos; coerência e 

coesão; sintaxe (regência, concordância, colocação pronominal); pontuação; e ortografia. Para 

a prova de tradução, os critérios eram a) 05 (cinco) pontos para a macroestrutura do texto 

compreendendo: Fidelidade ao tema; apropriação ao gênero textual; e propriedade vocabular; 

b) 05 (cinco) pontos para o uso da norma padrão compreendendo: estruturação de períodos; 

coerência e coesão; sintaxe (regência, concordância, colocação pronominal); pontuação; e 

ortografia. A prova escrita teria duração máxima de 2 (duas) horas, para cada idioma. 

 O exame oral, no valor de 10,0 (dez) pontos, de caráter eliminatório e classificatório, 

consistiu em uma leitura, tradução e versão de pequenos trechos (o que constituiria uma 

tradução oral à prima vista) no idioma estrangeiro e no vernáculo, que têm como objetivo 

verificar se o candidato detém o conhecimento necessário8 além da compreensão das sutilezas 

e dificuldades do idioma em avaliação, tendo como critérios: a) clareza durante a exposição 

(1,0 ponto); b) objetividade ao apresentar as ideias (1,0 ponto); c) pronúncia correta (2,0 

pontos); d) entonação adequada (2,0 pontos); e) adequação ao tema tratado (2,0 pontos); f)                                                            
7 O termo “versão”, antes bastante empregado em geral para designar exercícios de tradução da língua materna 
para a estrangeira, ainda continua a ser empregado na terminologia específica dos concursos para provimento de 
ofício de TPIC, em oposição ao termo “tradução”, que é a operação inversa de tradução, ou seja, da língua 
estrangeira para o vernáculo. 
8  Terminologia empregada no edital da Jucec referente ao concurso de 2011. 
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tradução apropriada correta (1,0 ponto); g) versão apropriada correta (1,0 ponto). A prova oral 

teria duração máxima de 30 minutos para cada candidato, por idioma. 

 Portanto, é pertinente observar que o formato do exame proposto pelo edital da Jucec e 

os critérios de avaliação ali descritos não contemplam as competências para a prática da 

interpretação, que serão utilizadas nos contextos a serem enfrentados pelo intérprete 

comercial9, tais como audiências, interrogatórios, apreensões, etc. Além disso, também não 

estão entre os critérios de avaliação descritos no edital da Jucec a competência nas 

modalidades de interpretação utilizadas pelo intérprete, tais como a simultânea, a consecutiva 

e a sussurrada, inerentes à atuação desse profissional em diferentes situações. 

 Portanto, diante do aqui exposto, podemos destacar os seguintes questionamentos da 

presente pesquisa: 

a) Os TPICs do Estado do Ceará possuem formação em interpretação? 

b) Com que frequência se deparam com situações em que precisam da competência para 

a realização deste ofício? 

c) Quando não possuem formação específica em interpretação, como adquirem as 

habilidades para realizar suas diversas modalidades, como a simultânea, a consecutiva 

e a sussurrada? 

 As hipóteses para as questões de pesquisa são: a) os TPICs do Estado do Ceará, em 

geral, não possuem formação em interpretação; b) os TPICs podem ter se deparado 

ocasionalmente com a realização do ofício de intérprete, embora seja bem menos frequente do 

que o ofício de tradutor; c) considerando que em nosso estado normalmente não são 

oferecidos cursos de especialização ou de extensão na área, os TPICs em geral adquirirem 

essas habilidades ao longo de suas práticas profissionais.  

Com este estudo, será possível adentrar uma área ainda pouco explorada 

academicamente no Brasil e, sobretudo, no Ceará: a interpretação, especialmente no contexto 

da tradução juramentada, de modo a analisar aspectos históricos que contribuíram para o 

estabelecimento deste nicho profissional e constatar qual a formação em interpretação 

apresentada pelos TPICs.                                                            
9 Insistiremos no uso do termo oficialmente empregado no Brasil – intérprete comercial - ainda que, na prática, 
TPICs, ao atuarem como intérpretes, fazem-no em situações e locais marcadamente ligados a órgãos da Justiça 
e/ou da Administração Pública. 
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1.3. Relevância e originalidade 

 

 O presente estudo tangencia dois temas ainda pouco pesquisados no Ceará, 

considerando-se que trata de aspectos práticos e históricos da tradução juramentada neste 

estado brasileiro e também da formação em interpretação desses profissionais. Não foram 

encontradas pesquisas anteriores que contemplassem essas temáticas de modo tão particular. 

 O resultado da análise deste trabalho, devido à sua centralidade na qualificação e/ou 

formação profissional dos TPICs no Ceará, poderá transcender os limites acadêmicos, 

oferecendo uma contribuição voltada para a formação de TPICs, considerando que, a partir do 

traçado desse perfil profissional, será possível constatar possíveis lacunas nesta questão e 

propor soluções para essas lacunas, a fim de promover a melhoria da formação dos TPICs e, 

consequentemente, dos serviços desses profissionais, caso seja necessário. Este estudo 

também poderá contribuir para o aprofundamento do conhecimento de alunos e pesquisadores 

da área de Estudos da Tradução, em especial com relação à tradução juramentada em geral e à 

interpretação em particular. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo geral 

 

O objetivo central desta pesquisa é apresentar um perfil da formação e atuação dos 

TPICs do Estado do Ceará, considerando-se suas experiências de formação no campo da 

interpretação e verificando a existência de eventuais lacunas nessa área e por que motivos 

ocorreriam. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  
 Com relação aos objetivos específicos, que conduzirão ao desfecho do objetivo geral, 

podemos elencar: 
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a) investigar a evolução da legislação referente ao ofício de TPIC sob uma perspectiva 

histórica, analisando criticamente as mudanças observadas na lei; 

b) comparar as definições de interpretação formuladas por diversos autores, de modo a 

compreender o fenômeno de forma mais abrangente;  

c) avaliar os dados obtidos após a aplicação do questionário e, a partir dessa discussão, 

contribuir para a área com possíveis elucidações sobre a questão. 

 

1.5. Metodologia, caráter e premissa da pesquisa  
 O presente de estudo é de natureza exploratória, visto que se propôs proporcionar 

maior familiaridade com o problema em questão, no caso, a formação em interpretação dos 

TPICs do Ceará, de modo a explicitá-lo e a discutir as hipóteses formuladas. Seu caráter é 

quantitativo, visto que fez uso de instrumentos para quantificar os dados coletados. 

  Para proceder à realização da pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas: 

a) catalogação das leis referentes à criação e ao exercício da função de TPIC desde seu 

início no Brasil, com o propósito de compreender essa atuação de forma mais 

abrangente e refletir sobre questões como os requisitos para a inscrição no concurso, 

estrutura das provas e a formação necessária; 

b) realização de um levantamento bibliográfico, a fim de esclarecer as principais questões 

teórico-metodológicas pertinentes ao tema escolhido; 

c) aplicação de um questionário com os Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do 

Estado do Ceará com perguntas relacionadas à formação profissional em interpretação, 

aos contextos em que esta competência já foi necessária para o cargo e ao domínio das 

modalidades de interpretação, dentre outros aspectos; 

d) análise dos dados obtidos e, a partir da avaliação e discussão desses dados, o 

esclarecimento dos questionamentos referentes ao perfil profissional da categoria e à 

sua eventual formação em interpretação. 

 

 A pesquisa parte do pressuposto de que os TPICs que atuam no estado do Ceará em 

geral não possuem formação específica em interpretação.  
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1.6. Estrutura e descrição dos capítulos  
 Após o primeiro capítulo, que contém a Introdução, a presente dissertação está 

dividida em outros quatro capítulos, cujas propostas serão delineadas a seguir. 

 O segundo capítulo, intitulado “O ofício de TPIC no Brasil”, propõe-se primeiramente 

a realizar um breve traçado histórico do ofício no país, fazendo uso de uma periodização que 

tem como ponto de partida a chegada dos portugueses: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil 

República. Além disso, nele se expõe e se debate, de forma crítica, a evolução da legislação 

nacional pertinente à referida atividade. Em seguida, delineia-se um traçado do ofício de TPIC 

no Ceará, abordando questões como os aspectos históricos da profissão, contexto atual e 

atuação dos TPICs. 

 No terceiro capítulo, denominado “Questões Teóricas da Interpretação”, faz-se um 

exame dos princípios básicos que norteiam a prática da interpretação e uma exposição das 

modalidades principais dessa área inserida nos Estudos da Tradução, a qual consiste no objeto 

do presente trabalho. No mesmo capítulo, discutem-se alguns fundamentos propostos por 

diferentes autores (p.ex. Pagura, 2002; Pöchhacker, 2004) relativos aos parâmetros 

intrassociais e intersociais, tais como a interpretação de enlace, a interpretação legal e a 

interpretação comunitária. Além disso, também são abordados os parâmetros tipológicos da 

atividade: a interpretação simultânea, a interpretação consecutiva, a interpretação sussurrada, 

a tradução oral à prima vista e a interpretação intermitente. 

 No quarto capítulo, intitulado “Questões metodológicas”, descrevem-se aspectos 

metodológicos como natureza, local e participantes do estudo e instrumentos de coleta de 

dados. Além disso, questões ligadas à elaboração do questionário, como perfil do grupo-alvo, 

itens do questionário e critérios de elaboração são explicitados nessa seção. 

 O quinto capítulo, que traz como título “O perfil profissional dos TPICs no Estado do 

Ceará” contém a apresentação dos dados coletados a partir da aplicação do questionário com 

esses profissionais e a consequente avaliação e discussão dos resultados obtidos. 

 Já o capítulo “Considerações Finais” retoma os pontos mais relevantes discutidos ao 

longo do trabalho e emite possíveis elucidações a respeito da problemática proposta no início 

do estudo. 
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2. O OFÍCIO DE TPIC NO BRASIL 

 

 No capítulo anterior, foi apresentada a contextualização e a justificativa da pesquisa 

em questão, sua relevância e originalidade, bem como os objetivos gerais e específicos, a 

metodologia, caráter e premissa da pesquisa e a estrutura e descrição dos capítulos. Neste 

capítulo, será abordada a atividade de TPIC em nosso país desde o Brasil Colônia até os dias 

atuais. Ao longo desse panorama histórico, a legislação brasileira referente à profissão 

também será discutida, observando a sua evolução.   
2.1. A atividade durante o Brasil Colônia 

 

 Desde seus primórdios, a tradução juramentada no Brasil teve uma estreita relação 

com a interpretação. Segundo as considerações de Wyler (2003), a atividade teve início no 

Brasil concomitantemente ao seu “descobrimento”. Veja-se o que afirma a autora: 

 

O língua, como era chamado então o tradutor em língua oral (ou intérprete), foi 
imediatamente institucionalizado pelos colonizadores europeus. O tradutor em 
língua escrita só iria ser contratado pela instituição colonial em 1808, com a 
fundação da Impressão Régia. (WYLER, 2003, p. 29-30) 

 

Tal necessidade de institucionalização deve-se ao fato de os portugueses terem se 

deparado com uma riquíssima variedade linguística nas terras brasileiras, dada a grande 

quantidade de tribos indígenas presentes no território. 

Oliveira (2006, p. 69) aponta que a primeira referência à profissão, em Portugal, 

apresenta-se como um alvará com força de lei publicado em 4 de janeiro de 1754, 

regularizando os ordenados dos Secretários de Estado e os de seus oficiais. O autor afirma 

que, entre os oficiais maiores, estava o “oficial de línguas”, que recebia um ordenado anual de 

um conto de réis (CLP, 1830 apud Oliveira, 2006). Após a publicação do referido alvará, que 

somente aconteceu em 1º de abril de 1796, quando foram aprovados os Estatutos da Academia 

Real dos Guardas Marinhas, foi estabelecido, em seu Título VIII, a figura do “Traductor de 

Línguas10”, cujas atribuições consistiam em traduzir os documentos dirigidos ao Conselho em 

qualquer dos idiomas apontados no Artigo 2, entender dos assuntos e dominar a comunicação                                                            
10 As citações referentes às legislações antigas preservarão a ortografia dos seus respectivos períodos. 
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oral com os estrangeiros. Para exercer a profissão, conforme o artigo primeiro, o profissional 

deveria ser “instruído nas bellas letras”11 e dominar perfeitamente as línguas espanhola, 

francesa, inglesa e italiana. 

Oliveira (2006, p. 69s) também afirma que a primeira nomeação de intérprete ocorreu 

em 10 de novembro de 1808, através do decreto assinado por D. Fernando José de Portugal, 

então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves, além de Ministro da Fazenda. Considerando “indispensável” hum Interprete para as 

visitas dos navios Estrangeiros que entrão neste Porto [do Rio de Janeiro], a lei nomeou 

Ildefonso José da Costa, pela sua “conveniente aptidão”, com o ordenado anual de 4000.000 

réis (LB, 1836 apud Oliveira, 2006). 

O autor também expõe que o estabelecimento de outras leis referentes à profissão 

ocorreu somente a partir de 1820. Em 13 de janeiro desse ano, foi assinado pelo então 

Conselheiro, Ministro e Secretários dos Negócios do Reino, da Guerra e Estrangeiros, 

Thomaz Antônio de Villanova, o decreto que nomearia Carlos Mathias Pereira como 

Intérprete da Comissão Mista, cujo ordenado estabelecido na Corte consistia em 300.000 réis 

anuais. A decisão nº 41, da Mesa do Desembargo do Paço12, estabeleceu o ofício de “traductor 

de línguas estrangeiras com fé pública” na Praça do Comércio da Corte, sem ônus da Real 

Fazenda. Vale ressaltar que, neste período, considerando que havia um ordenado anual 

tratava-se de uma profissão e, portanto, com vínculo empregatício.  

                                                           
11 O decreto de 1943 de certa forma manteve esse detalhe de “ser instruído nas belas letras”, ao incluir em seu 
Art. 5º o seguinte texto: “prova escrita constando de versão, para o idioma estrangeiro, de um trecho de 30 
(trinta) ou mais linhas, sorteado no momento, de prosa em vernáculo de bom autor; e tradução para o vernáculo 
de um trecho igual, preferencialmente de cartas rogatórias, procurações, cartas partidas, passaportes, escrituras 
notariais, testamentos, certificados de incorporação de sociedades anônimas e seus estatutos; prova oral, 
constituindo em leitura, tradução e versão, bem como em palestra, com argüição no idioma estrangeiro e no 
vernáculo que permita verificar se o candidato possui o necessário conhecimento e compreensão das sutilezas e 
dificuldades de cada uma das línguas”. Entretanto, no Edital nº 001/2010, 07 de outubro de 2010, isso já havia 
mudado, pois se fala em “texto de prosa”, mas depois há um item que esclarece os gêneros textuais 
recomendáveis: “4.3 - A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, compreenderá: a) versão, para o 
idioma estrangeiro, de um trecho de prosa em vernáculo, de 30 (trinta) linhas, fonte Arial 12, no valor de 10,0 
(dez) pontos; b) tradução para o vernáculo, de um trecho de prosa em língua estrangeira de 30 (trinta) linhas, 
fonte Arial 12, no valor de 10,0 (dez) pontos, 4.3.1 Os trechos a que se referem as alíneas “a e b”, do item 4.3 
serão, preferencialmente, de cartas rogatórias, procurações, cartas partidas, passaportes, escrituras notariais, 
testamentos ou atos de sociedades empresariais a serem sorteados no momento de realização das provas”. 
12 O Desembargo do Paço (também referido como “Mesa do Desembargo do Paço” ou “Tribunal do Desembargo 
do Paço”) constituiu o tribunal supremo de justiça de Portugal, entre o século XVI e o início do século XX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Oliveira (2006) ainda relata que um decreto publicado em 22 de agosto de 1820 

constituiu um marco, uma vez que foi o ano da criação do ofício13 de Intérprete da Visita da 

Saúde no porto da Corte, com o ordenado anual de 200.000 réis. O autor menciona que uma 

tendência com relação à área iniciou no ano seguinte, durante o governo de D. Pedro I: a 

extinção dos postos de intérprete e tradutor de algumas repartições públicas, citando como 

exemplo o decreto de 3 de dezembro de 1821, assinado por Francisco José Vieira, então 

Conselheiro, Ministro e Secretário dos Negócios do Reino e Estrangeiros. Foi extinto o lugar 

de Oficial de Línguas desta Secretaria, por nela “haver ‘officiaes sufficientemente habilitados 

e capazes’ do desempenho de funções relativas àquele cargo” (id. p. 71). Um ponto digno de 

nota é que há, no Brasil de hoje, essa tendência de não se considerar o ofício de tradutor e 

intérprete em geral como uma profissão, mas sim como um ofício que pode ser desempenhado 

por qualquer pessoa de qualquer área, bastando que preencha os requisitos que o empregador 

considera válidos. E isto talvez seja resultado de uma prática educacional que, por tradição, 

não disseminou currículos para formação de bacharéis em tradução/interpretação, dando 

espaço para Cursos de Letras que são, via de regra, generalistas. Tal prática se reflete de 

maneira acentuada na forma como são providas as vagas para o ofício de TPICs nas Juntas 

Comerciais por todo o Brasil. 

Wyler (2003) também destaca episódios importantes referentes ao ofício de TPIC no 

Brasil, como o fato de o degredado designado para ser criado de dom João Telo, Afonso 

Ribeiro, ter sido o primeiro intérprete europeu a se formar em território brasileiro. O fato de 

Afonso Ribeiro ser um degredado permite a constatação de que, “no momento mesmo de sua 

instauração, o poder colonial define quem é intérprete – o degredado – e como deve atuar para 

facilitar o intercâmbio entre os diferentes grupos que participarão do sistema” (p. 37). Outra 

observação importante feita pela autora é o fato de os intérpretes serem frequentemente 

citados em relatos de viajantes e administradores no período subsequente ao descobrimento 

do país, o que denota a importância do ofício para o cotidiano do Brasil Colonial. Vale 

ressaltar que a informação factual destacada por Wyler (2003) de que Afonso Ribeiro teria                                                            
13O termo “ofício” segundo o dicionário Hoauiss (versão em CD-Rom, 2000), consiste em: 1. qualquer atividade 
especializada de trabalho, exercida por alguém de forma definitiva ou temporária; 2. trabalho do qual uma 
pessoa obtém os recursos necessários à sua subsistência e à de seus dependentes; ocupação, profissão, emprego; 
3. função de que alguém se encarrega; emprego, trabalho. Ex.: um o. burocrático; 4. cargo oficial ou função que 
se exerce em instituição pública; 5 tarefa com que uma pessoa se compromete; incumbência, missão, mister. Ex.: 
o importante o. do magistério. 
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sido o primeiro intérprete a se formar em terras brasileiras implicaria na existência de cursos 

de formação em interpretação em nosso país neste período, o que não é explicitado em seu 

texto. 

Com relação ao processo de institucionalização do intérprete no Brasil, de acordo com 

o exposto por Wyler (2003, p. 37), o fenômeno ocorreu dentro dos parâmetros tradicionais. 

Observem-se as informações fornecidas pela autora:  

 
À medida que a estrutura colonial se ampliava e se tornava mais complexa, o ofício 
de língua14 ia incorporando novas atribuições, ao mesmo tempo em que 
transformava ou perdia outras antigas, como a de auxiliar de confessor. [...] Cada 
vez que o intérprete era enquadrado e absorvido pelo sistema, surgia uma nova 
maneira de exercer seu ofício, com a exigência de novos requisitos que apenas uns 
poucos poderiam satisfazer. 
 

Mediante o exposto acima, o ofício de intérprete tornou-se cada vez mais necessário 

durante o Brasil Colônia, e a atividade transmutou-se ao longo do tempo de acordo com as 

novas necessidades que passaram a surgir, o que consequentemente exigia novas habilidades 

da parte dos profissionais envolvidos. Um exemplo de transição das atividades de intérpretes 

relatado pela autora é que, a partir da metade do século XVI, os línguas que atuavam em 

entradas oficiais passaram a receber patentes militares, como “cabos” e “cabos de entrada”, 

além de serem nomeados pela autoridade local mais alta. Tal fato demonstra a integração dos 

intérpretes no serviço militar. A autora também relata que se convocavam militares bilíngues 

ou poliglotas para exercer a função, o que implicava, além disso, em uma nova dimensão do 

ofício, que se tornava secundário. É como oficial, sertanista e explorador que o intérprete se 

insere no contexto do Brasil Colônia. 

Wyler (2003) aponta outro fato que provocou uma grande transformação para a 

profissão e que teve relação com a abertura dos portos para o comércio exterior: o decreto do 

Príncipe Regente Dom João VI estabelecendo a criação de vagas de intérpretes para as visitas 

dos navios estrangeiros que entram no porto do Rio de Janeiro, criado em 10 de novembro de 

1808. A partir desse ano, seguem novos decretos reais com a nomeação de intérpretes para a 

Secretaria de Governo da Bahia, para o porto da ilha de Santa Catarina, para a fortaleza de 

Santa Cruz, para a Intendência Geral da polícia e para as alfândegas do Rio de Janeiro, Bahia 

                                                           
14 O Dicionário Houaiss (versão em CD-Rom, 2000) registra, entre diferentes acepções de “língua”, a seguinte: 
11 (s. XV) Derivação: por extensão de sentido; pessoa que atua como intermediária entre indivíduos que não 
falam a mesma língua; intérprete, tradutor. 
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e Pernambuco. Vale ressaltar que o caráter comercial estava muito presente em algumas 

dessas repartições, notadamente aquelas relacionadas com os portos e alfândegas, o que 

contribuiu para fortalecer a explicação sobre o título “Intérprete Comercial”. 

Entre esses decretos, a autora afirma que três merecem destaque por denotarem a 

propagação do bi/plurilinguismo e, consequentemente, mudanças qualitativas no exercício da 

atividade. Entretanto, como o objetivo desta seção é realizar um breve panorama histórico da 

atividade no período do Brasil Colonial, apenas o primeiro decreto será abordado aqui devido 

a ser o único criado ainda nessa etapa da história do país. Tal decreto, que data de 3 de 

dezembro de 1821, como já afirmamos anteriormente15, determinou a supressão da vaga de 

oficial de línguas na Secretaria de Estado de Negócios Estrangeiros e da Guerra por haver 

oficiais habilitados nessa secretaria, além do fato de ser conveniente para aliviar os cofres do 

Tesouro. 

No primeiro tópico, fatos importantes acerca dos primórdios da tradução juramentada 

no Brasil foram apresentados sob o prisma das considerações de Wyler (2003) e Oliveira 

(2006). Nesse momento da história do país, foi possível constatar que a tradução se 

apresentou primeiramente na modalidade oral (interpretação) a partir da chegada dos 

portugueses no Brasil. Além disso, os línguas, nome dado aos intérpretes na época, tiveram 

suas atribuições e status mudados conforme as necessidades do período.  
2.2 A atividade durante o Brasil Império 

 

Na seção anterior, foram delineados momentos que constituíram marcos para o 

exercício da tradução juramentada no Brasil desde a chegada dos portugueses. Em seguida, 

foi apresentado o primeiro de três decretos que promoveram, de forma direta, alterações nos 

dispositivos legais sobre o ofício de intérprete, como bem o atestam Wyler (2003) e Oliveira 

(2006). 

O segundo decreto, inserido no contexto do Brasil Império, data de 9 de dezembro de 

1823 e dispõe a nomeação de Eugenio Gildmester como “traductor jurado da Praça e 

                                                           
15 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-39833-3-dezembro-1821-570717-
publicacaooriginal-93813-pe.html. Último acesso em 10 de dezembro de 2015. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-39833-3-dezembro-1821-570717-publicacaooriginal-93813-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-39833-3-dezembro-1821-570717-publicacaooriginal-93813-pe.html
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intérprete da Nação” (Wyler, p. 43) e o recebimento de emolumentos das partes pelas 

traduções, com o valor de 1$100 réis por meia folha16. O decreto representa a primeira vez em 

que o ofício de tradutor é associado ao de intérprete. Outro fato digno de menção é o de que o 

cargo de “tradutor jurado da praça e intérprete da nação” não estava vinculado a nenhum 

órgão oficial. 

Já Oliveira (2006), recorrendo ao conteúdo das CLIB, 1885ª, narra que, em 1825, as 

alfândegas de duas Províncias instituíram vagas para intérprete. O decreto de 29 de agosto 

marcou a criação do cargo de Intérprete e Guarda-Livros na Alfândega da Província da Bahia, 

cujo ordenado anual seria de 600.000 réis. O referido decreto foi assinado por Mariano José 

Pereira da Fonseca, então Ministro da Fazenda e Presidente do Tesouro Público, nomeando 

para o ofício Euzébio Vanério. Em 19 de dezembro do mesmo ano, foi lançada a decisão n. 

282, a pedido da Junta da Fazenda Pública da Província de Pernambuco, determinando a 

nomeação provisória de um intérprete da Língua Inglesa na Alfândega da mesma província, 

com o ordenado anual de 400.000 réis. 

Conforme AL (1844 apud Oliveira), as vagas de intérprete e tradutor foram sendo 

gradativamente suprimidas de algumas repartições, pelas razões citadas anteriormente: devido 

ao corte de despesas e à presença de profissionais habilitados para exercer suas atribuições. 

Não tardou muito, a profissão passou a restringir-se à área portuária e à da praça do 

Comércio, onde os tradutores passaram a abrir seus escritórios.                                                            
16 Atualmente, a JUCEC prevê os seguintes emolumentos para os TPICs: “Os Emolumentos devidos aos 
Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais no Estado do Ceará serão cobrados, quanto às traduções e/ou 
versões, da seguinte forma: Tradução de textos comerciais, técnicos, jurídicos manifestos marítimos ou aéreos e 
outros da espécie com até 25 (vinte e cinco) linhas: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); Traduções de passaportes, 
certidões de nascimento, casamento, desquite ou divórcio, atestado de boa conduta, residência ou óbito, carteira 
de identidade ou profissional, carteira nacional de habilitação para motorista, certificados escolares, diploma, 
curriculum vitae e cartas com até 25 (vinte e cinco) linhas: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); As versões de uma 
língua estrangeira para outro idioma estrangeiro ou língua portuguesa para outro idioma estrangeiro, com textos 
de até 25 (vinte e cinco linhas): R$ 70,00 (setenta reais). As linhas deverão ser de até 75 caracteres. Os 
Emolumentos  excedentes às laudas até 25 (vinte e cinco) linhas digitadas ou datilografadas, serão  cobradas da 
seguinte forma: Para cada linha excedente às 25 (vinte e cinco) linhas estabelecidas nos itens I e II do Art 1º, será 
equivalente a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) por linha; Para cada linha excedente às 25 (vinte e cinco) 
linhas estabelecidas no item III do Art 1º, será equivalente a R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) por linha; Os 
textos deverão ser digitados em letra tipo “arial” tamanho “12”, com margeamento máximo de até 2,5cm à 
esquerda e de 1,5cm à direita. Nas atuações como intérprete em juízo, será cobrada a importância de R$ 500,00 
(quinhentos reais) até o período máximo de 4 (quatro) horas, passando a cobrar-se, caso se estenda por mais 
tempo, R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por hora ou fração.  Nas atuações em cartório, ou em caso de 
serviço semelhante, será cobrada a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) pela primeira hora e R$ 100,00 
(cem reais) por hora ou fração subseqüente. O texto integral pode ser visualizado no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-interpretes/43683-2016-09-20-13-33-31 (Última 
visualização em 11 de janeiro de 2017). 

http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-interpretes/43683-2016-09-20-13-33-31
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Wyler (2003) apresenta o terceiro decreto, que data de 21 de março de 1828 e 

estabelece a extinção do cargo de tradutor do Conselho do Almirantado criado por uma lei 

portuguesa de 1793, uma vez que desde algum tempo os processos já tramitavam desde as 

instâncias inferiores em português. Para a autora, o decreto revela a crescente hegemonia da 

língua portuguesa sobre o latim como um idioma administrativo nacional. 

Nas CLIB (apud Oliveira, 2006) acentua-se que em 14 de julho do ano anterior o 

intérprete José Veríssimo dos Santos havia sido nomeado e posteriormente obrigado a ser 

dispensando por seus serviços não serem mais necessários, de acordo com a lei. O autor 

também pontua que em 1830, a decisão n. 6, publicada em 4 de janeiro, estabelece a 

supressão da vaga de Intérprete da Auditoria da Marinha, exercido por Jorge de Villa Nova 

Ribeiro, cuja gratificação mensal era de 30.000 réis (CLIB, 1876ª apud Oliveira, 2006). E em 

1837, o Decreto A, publicado em 5 de junho, extinguiu os cargos de Intérprete, Contínuo e 

Marinho da Comissão Mista Brasileira e Inglesa da Corte (CLIB, 1861b apud Oliveira, 2006). 

Outro evento relatado por Wyler (2003, p. 43) data do final da década de 1850, e 

refere-se ao seguinte: 

 

[…] o Código e o Regulamento comerciais determinaram que os documentos 
passados em países estrangeiros só seriam considerados competentemente 
traduzidos em língua nacional quando a tradução fosse feita por um intérprete 
público nomeado pelos Tribunais do Comércio da capital do império.  

Tal determinação marca o início do processo de transição para o status da tradução 

juramentada como é conhecida no Brasil dos dias atuais. A autora aponta em seguida que, em 

17 de novembro de 1851, foi lançado o Decreto Imperial nº. 863, definindo o regulamento 

para os intérpretes de comércio da Praça do Rio de Janeiro, delegando à instituição a 

nomeação desses profissionais e estabelecendo seus emolumentos junto ao Tribunal do 

Comércio da então capital do império. Os tradutores precisavam cumprir as mesmas 

condições que os comerciantes para serem instituídos. Também era necessário comprovar o 

conhecimento prático de línguas estrangeiras e estar em dia com pagamento dos impostos 

anuais. Uma circunstância digna de nota é que o exercício da profissão era explicitamente 

proibido às mulheres. 

Wyler (2003, p. 44) também ressalta que, entre as atribuições do intérprete, é possível 

enumerar:  
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[..] passar certidões e traduzir livros, documentos e papéis escritos em língua 
estrangeira a serem apresentados em juízo ou em repartições comerciais; examinar 
tais documentos quando argüida sua exatidão pela Alfândega ou pelas autoridades 
judiciais e interpretar o depoimento de estrangeiros em juízo.  
 

Tais atribuições dizem respeito não somente à prática da tradução escrita como 

também ao exercício da interpretação, e já refletem uma aproximação das responsabilidades 

do tradutor público nos dias de hoje. 

Nas CLIB (1853 apud Oliveira, 2006), assinala-se que as demais peças legislativas 

relacionadas à profissão de Tradutor ou Intérprete durante o Brasil Império tiveram como base 

a regulamentação supracitada, tanto para ampliar sua aplicação quanto para modificá-la, 

sendo a principal legislação referente à questão durante todo o século XIX. No ano seguinte, o 

Decreto nº 1002, publicado em 26 de junho, vinculava-o à Praça do Comércio de 

Pernambuco, e em 1877 estabelecia sua aplicação para os Intérpretes do Comércio da Praça 

da Província do Ceará CLIB (1877 apud Oliveira, 2006). O autor também destaca que, em 

1860, o número de Intérpretes do Comércio da Praça do Rio de Janeiro aumentou para quatro 

para cada um dos idiomas: espanhol, francês, italiano e inglês (CLIB,1860 apud Oliveira, 

2006). 

Consoante as CLIB (1877 apud Oliveira, 2006), os Intérpretes da Praça do Comércio 

não percebiam qualquer salário ou gratificação fixas, como os das repartições que ainda 

mantiveram o cargo, mas sim emolumentos para cada serviço realizado. Talvez por esse 

motivo não houvesse incompatibilidade entre o ofício de intérprete e de outros serviços 

portuários ou comerciais, como os de despachantes gerais e caixeiros, consoante a 

determinação da Decisão nº 508, publicada em 10 de dezembro de 1877, endereçada ao 

Presidente da Província do Ceará. 

 Oliveira (2006) também pontua que o governo parecia disposto a manter a prática, 

uma vez que evitava a nomeação de intérpretes e tradutores, conforme sugere a decisão n. 94, 

publicada em 20 de fevereiro de 1878 e encaminhada ao Presidente da Província do Rio 

Grande do Sul, em resposta a uma petição para a nomeação de Intérprete e Tradutor da Vila 

de S. João de Monte Negro, recebendo gratificação. No referido documento, o legislador 

declarava que, devido ao trabalho dos intérpretes ad hoc ter sido gratuito até então, caberia 

aos juízes e autoridades policiais envidar esforços para que tal disposição fosse preservada, 

indeferindo a solicitação “por não haver logar de interprete e traductor criado por lei para a 
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justiça civil e criminal, ou para a Polícia, nem quantia completada na Lei do orçamento com 

applicação a tal serviço” (CLIB, 1879 apud Oliveira, 2006). 

O autor também salienta que a última legislação inerente ao exercício do tradutor no 

período imperial é o Decreto n. 9.331, publicado em 21 de janeiro de 1885 e assinado pelo 

então Ministro da Fazenda e Presidente do Conselho Manoel Pinto de Souza Dantas, com o 

qual foi baixado um regulamento reestruturando a Imprensa Nacional. Consoante o artigo 23, 

o Diário Oficial seria composto por um Diretor, um Redator Ajudante, um auxiliar, um Chefe 

de Revisão, “além dos revisores ordinarios e extraordinarios que forem necessarios” de um 

Tradutor, o qual receberia uma gratificação anual de 1.400 réis  

(CLIB, 1886a apud Oliveira, 2006). 

Campbell (1983) também discorre sobre a legislação referente à tradução juramentada 

no Brasil. O autor destaca que as antigas Ordenações do Reino, que constituíam a legislação 

do Brasil Colônia, continuaram a vigorar após a Independência e foram gradualmente 

substituídas por suas próprias leis, que passaram a formar o Direito Brasileiro. Essa legislação 

foi compilada pelo jurista Teixeira de Freitas em 1855, resultando em um trabalho 

denominado “a Consolidação das Leis Civis do Império do Brasil”, que constituía uma junção 

das Ordenações do Reino que ainda fossem compatíveis e aplicáveis à realidade do país com 

as novas leis brasileiras. Esta compilação sofreu mudanças e, em 1916, deu origem ao Código 

Civil Brasileiro. 

Em sua análise, Campbell (1983, p. 108) discute a legislação que contempla a tradução 

pública desde o Brasil Império. A primeira lei abordada em sua análise dispõe o seguinte: 

Os documentos passados em países estrangeiros reputar-se-hão competentemente 
traduzidos em língua nacional quando a tradução é feita por intérprete público; e, na 
falta deste, por intérprete nomeado a aprazimento das partes, o qual deve ser 
juramentado. - Arts. 16 e 62 do Código Comercial e 148 do Regulamento Comercial 
nº 737, de 25 de novembro de 1850. 
 

Tal disposição vai ao encontro do exposto por Wyler (2003), considerando que a 

legislação do Brasil Império passa a contemplar a tradução escrita e molda o ofício da 

tradução pública de forma semelhante ao que é praticado atualmente. O autor também aponta 

que o primeiro Código a ser estabelecido no país foi o Código Criminal do Império, lançado 

em 1834. O segundo foi o Código Comercial, lançado em 25 de julho de 1850, pela lei nº 556. 

Nele, o artigo 11 estabelece que os livros obrigatórios dos comerciantes seriam o Diário e o 
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Copiador, e fixa as formalidades a serem cumpridas com relação a estes. Campbell (1983, p. 

108) expõe o artigo 16, que dita o seguinte: 

 

Art. 16 – Os mesmos livros, para serem admitidos em Juízo, deverão achar-se 
escritos em idioma do país; se por serem de negociantes estrangeiros estiverem em 
diversa língua, serão primeiro traduzidos na parte relativa à questão, por intérprete 
juramentado, que deverá ser nomeado a aprazimento das partes, não o havendo 
público, ficando a estas direito de contestar a tradução se menos exata. 
 

De acordo com o autor, é possível inferir da lei que deveria haver muitos negociantes 

estrangeiros não-falantes da língua portuguesa, considerando a permissão para escrever livros 

de teor legal em língua estrangeira. Outro fato destacado é que as figuras do intérprete público 

(juramentado) e do intérprete privado são citadas em um texto legal pela primeira vez. Em 

seguida, Campbell (1983, p. 108) faz menção a outro artigo do Código Comercial, que 

consiste em uma exceção mantida até os dias atuais: 

 

Art. 62 – Aos corretores de navios fica permitido traduzir os manifestos e 
documentos que os mestres de embarcações estrangeiras tiverem de apresentar para 
despacho nas alfândegas do Império. Estas traduções, bem como as que forem feitas 
por intérpretes nomeados pelos Tribunais do Comércio, terão fé pública; salvo às 
partes interessadas o direito de impugnar a sua falta de exatidão. 
 

 Depreende-se do artigo que os corretores de navio têm fé pública em suas traduções e 

que os intérpretes nomeados pelos Tribunais do Comércio têm fé pública no tocante a 

quaisquer documentos que traduzam. Campbell (1983, p. 109) ainda afirma que, no Decreto 

737, datado de 25 de novembro de 1850, regulamentou-se o Processo Comercial, 

contemplando os Juízes de Direito do Comércio e os Tribunais do Comércio, e discute o 

artigo 148, disposto a seguir: 

 

Art. 148 – A tradução, salva a disposição do art. 62, será feita pelos intérpretes 
nomeados pelo Tribunal do Comércio, e na falta ou impedimento destes, por um 
intérprete nomeado pelo Juiz a aprazimento das partes. Arts. 16 e 62 do Código 
Comercial.  

Outro fato evidenciado é o de que os Tribunais do Comércio foram extintos pelo 

decreto nº 2662, em 9 de outubro de 1875. Suas atribuições foram transferidas para as Juntas 

Comerciais, que foram estruturadas conforme o decreto nº 596, em 19 de julho de 1890. 

Campbell (1983) ressalta um marco para a normatização do ofício de TPIC. A 

profissão de intérprete citada no Código Comercial e no Regulamento do Processo Comercial, 
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estabelecido através do decreto 737, em 1859, foi concebida pelo decreto 863 de 17 de 

novembro de 1851. A partir da leitura do decreto, depreende-se que os intérpretes eram 

nomeados pelo Tribunal da Corte e que eram sujeitos às mesmas condições que os 

comerciantes para se estabilizarem. Além disso, era exigido o conhecimento prático das 

línguas estrangeiras e o comprovante de quitação dos impostos anuais. Um direito que lhes 

era conferido nesse período e que difere da legislação em vigor é que, em caso de doença, era 

permitido abandonar temporariamente o ofício mediante a comunicação prévia ao Tribunal do 

Comércio, retornando automaticamente tão logo estivesse apto. 

Campbell (1983, p. 11) dispõe as obrigações do intérprete presentes no artigo 10 do 

decreto 863 de 17 de novembro de 1851, como se vê a seguir: 

 

Passar certidões e fazer traduções de todos os livros, documentos e demais papeis 
escritos em qualquer língua estrangeira, que tivessem de ser apresentados em Juízo 
ou em qualquer Repartição Comercial, fossem tais traduções judiciais ou 
extrajudiciais, solicitadas por qualquer interessado. Quando nomeados 
judicialmente, intervinham nos exames de documentação para verificação da 
exatidão de qualquer tradução arguida de menos conforme o original, por erro ou 
dolo; interpretar e verter verbalmente; quando nomeado judicialmente, as respostas 
ou depoimentos de estrangeiros em Juízo, quando não conhecedores do vernáculo e 
que no mesmo Juízo tivessem de ser interrogados ou inquiridos como interessados, 
testemunhas ou informantes; examinarem, quando ordenado pelos inspetores das 
Alfândegas ou autoridades judiciais competentes, a falta de exatidão das traduções 
feitas pelos Corretores de Navios.  

A partir da leitura do artigo supramencionado, é possível constatar que as atribuições 

desses profissionais no referido período se assemelham às dos TPICs atualmente, como a 

realização da tradução e verificação da exatidão de traduções e a prática da interpretação para 

estrangeiros em juízo quando estes não fossem proficientes na língua portuguesa. 

 Nesta seção foi discutida a trajetória dos tradutores públicos durante o período do 

Brasil Império com base nas investigações históricas de Campbell (1983), Wyler (2003) e 

Oliveira (2005; 2006), calcadas na legislação da época. Alguns fatos são dignos de menção, 

como ter sido durante este período que a atividade de tradutor foi associada com a de 

intérprete. Outra constatação importante é a de que, anteriormente, o tradutor jurado, como 

era chamado, não era vinculado a nenhum órgão. Tal circunstância mudou, quando 

associaram os profissionais aos Tribunais do Comércio em 1851. Outra questão relevante é o 

exercício da profissão ser vetado às mulheres neste período. Em seguida, será discutida a 

legislação referente ao Brasil República. 
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2.3 A atividade durante o Brasil República 

 

Na seção anterior, foi abordada a evolução da atividade durante o Brasil Império. 

Nesta seção, será traçado um panorama da função desde a proclamação da República até o 

presente momento. Uma ocorrência que merece ser retomada é a dissolução dos Tribunais do 

Comércio em 1875. Suas responsabilidades foram incumbidas às Juntas Comerciais através 

do decreto nº 596, em 19 de julho de 1890. 

Campbell (1983) discorre sobre uma citação relacionada à profissão que está presente 

no Código Civil Brasileiro, expedido em 1916. O artigo 140 dispõe o seguinte: “Art. 140 – Os 

escritos de obrigações redigidos em língua estrangeira serão, para terem efeitos legais no país, 

vertidos em português” (p.11). Já os artigos 1632 e 140 do Código Civil expõem que, no caso 

de testamentos, os Testamentos Públicos em hipótese alguma poderiam ser elaborados em 

língua estrangeira nem ser traduzidos. Já os Testamentos Cerrados17 poderiam, após sua 

abertura, ter sua tradução juramentada. 

O autor também aponta que o Código de Processo Civil contempla a questão da 

tradução pública. O artigo 228 dispõe que: “Não serão admitidos em Juízo documentos 

escritos em língua estrangeira, salvo se acompanhados de tradução oficial” (p. 111). No artigo 

791, nº5, do mesmo documento oficial, também é mencionada a questão da sentença 

estrangeira, que, a fim de ser homologada no Brasil, necessita estar acompanhada de tradução 

pública. 

Outro ponto abordado por Campbell (1983) refere-se à mudança do termo utilizado 

para designar a profissão: 

 

O antigo intérprete, de que falava a legislação do Império, teve sua designação 
mudada hodiernamente para Tradutor Público e Intérprete Comercial. Não se trata 
de duas funções dissociadas, mas um único título duplo de uma só função 
inseparável. A expressão Tradutor Público é em si perfeita, expressando 
modernamente o que pratica o seu titular. A aposição, Intérprete Comercial, apenas 
resguarda a ligação com o antigo título, que passou a ser tradicional. (id. p. 111)  
 

                                                           
17 Testamento cerrado, também chamado de testamento secreto ou místico, é aquele escrito pelo próprio testador, 

ou por alguém a pedido deste, com caráter sigiloso, e depois aprovado pelo tabelião, na presença de duas 
testemunhas. 
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É possível observar, conforme o exposto pelo autor, que a expressão atual para se 

referir aos tradutores públicos apresentou uma junção entre o termo adotado no Brasil Império 

e a designação atual, que engloba o ofício do profissional de forma mais abrangente. 

A regulamentação atual data de 21 de outubro de 1943, mediante o decreto 13.609, 

sancionado durante o governo do presidente Getúlio Vargas pelo então ministro do Trabalho, 

Indústria e Comércio, Alexandre Marcondes Machado Filho. Essa provisão designa o ofício 

de Tradutor Público e Intérprete Comercial, cuja nomeação é instituída mediante concurso 

público classificatório e regido pelas Juntas Comercias de cada estado ou pelos órgãos 

encarregados dos registros do comércio. 

Dentre os requisitos necessários para candidatar-se ao concurso público, é possível 

enumerar, a partir do que é apresentado na legislação: a) ter mais de 21 anos completos; b) 

não ser negociante falido irreabilitado; c) Ser cidadão brasileiro, nato ou naturalizado; d) não 

ter sido processado ou condenado por crime cuja pena importe em demissão de cargo público 

ou inabilitação para o exercer; e) residir por mais de um ano na praça onde pretenda exercer o 

ofício; f) estar quitado(a) com o serviço militar; g) apresentar documento de identificação. 

Vale destacar que foi apenas a partir desta legislação que o exercício da profissão foi 

permitido às mulheres. 

Paixão e Matos (2011, p. 5) abordam outro aspecto importante para essa questão. Os 

autores relatam que, por meio do decreto federal n 57.651, de 19 de junho de 1966, ofício 

circular DNRC18 13, de 8-5-1979, foi facultado o uso do termo “tradutor juramentado”. Uma 

informação relevante é a de que, historicamente, tanto a nomeação como a legislação e as 

próprias designações para tradutor público e intérprete comercial passaram a encontrar suas 

raízes nas juntas comerciais dos estados, uma vez que foram nessas instituições que a 

profissão teve sua origem. 

Uma matéria pertinente à discussão refere-se ao fato de que um diploma de graduação 

na área de Letras e/ou de tradução ou uma formação acadêmica nesse campo do 

conhecimento não está entre os requisitos para concorrer à vaga. Na verdade, o atual decreto 

não exige sequer um certificado de proficiência na língua de trabalho para o qual o candidato 

aplicará ou a exigência de um grau de escolaridade completo. 

                                                           18 Departamento Nacional de Registro do Comércio 
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A respeito desta questão, Campbell (1983) defende a ideia de que, embora um diploma 

de graduação na área seja uma garantia mínima de conhecimento técnico, a formação superior 

não assegura a apreensão de elementos de outras culturas, a criatividade, a experiência e o 

raciocínio linguístico. Já Wyler (2003) argumenta que, em menos de vinte anos, os requisitos 

do decreto tornaram-se obsoletos e, consequentemente, implicam em uma desvalorização da 

categoria, o que levou os profissionais do Rio de Janeiro e de São Paulo, em 1962 e 1963, 

respectivamente, a fundar associações, as ATPs, a fim de defender seus interesses 

profissionais. 

Oliveira (2005) salienta que, embora a profissão de intérprete tenha sido 

regulamentada no país no século XIX, a formação para o ofício não foi objeto de legislação. 

De acordo com o autor, o único requisito, exigido após 1851, era a apresentação de um 

certificado de conclusão do curso comercial, com duração de três anos. O domínio das línguas 

estrangeiras dependia apenas de um atestado da Praça do Comércio, que poderia ser adquirido 

mais facilmente por contatos do que por capacidade. A legislação não fazia menção alguma ao 

critério de seleção dos candidatos, ou à avaliação de suas habilidades. 

Outra questão acentuada por Oliveira (2005) é que o decreto 13.609, de 21 de outubro 

de 1943, além de ter deixado de exigir a habilitação de comerciante do candidato, não faz 

nenhuma menção restritiva às mulheres, o que lhes permitiu o exercício da profissão, e 

também estabeleceu as provas como meio de avaliar sua capacidade. Entretanto, o autor 

ressalta que, apesar de o problema ligado ao critério de seleção dos candidatos ter sido 

resolvido através da aplicação das provas, uma questão bastante relevante para a subsistência 

da profissão ainda não foi solucionada: a da formação para o ofício. Atualmente, em um 

momento em que os cursos de pós-graduação na área de Letras e Linguística consolidam a 

tradução como uma área do conhecimento, além dos programas na área de Estudos da 

Tradução que emergem no país, é importante questionar se exigir dos candidatos uma 

qualificação acadêmica ligada à área para concorrer ao concurso contribuiria para a atuação 

dos profissionais na função. 

Nossa visão é compatível com a de Wyler (2003) e de Oliveira (2005), visto que a 

ausência de exigências relacionadas à formação dos candidatos na área implica em uma 

diminuição da qualificação dos aprovados, o que poderia acarretar possíveis dificuldades em 

suas atuações. Além disso, caso o tradutor já tenha um conhecimento prévio de outras culturas 
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e uma base linguística sólida, é um processo natural que procure se qualificar a fim de investir 

em sua carreira. 

Com relação ao trabalho do tradutor juramentado, o profissional se depara com 

certidões de nascimento, casamento e óbito, sentenças e outros documentos de processos 

judiciais, contratos e quaisquer documentos estrangeiros que precisem de comprovação no 

Brasil ou de brasileiros que precisem de comprovação no exterior. Além disso, há outra parte 

do trabalho dos TPICs que atinge o cerne da presente questão: a realização do ofício da 

interpretação em contextos como cerimônias de casamento civil, atos de lavraturas de 

escrituras públicas, audiências com juízes e outras autoridades públicas e apreensões de 

presos estrangeiros na polícia federal. Considerando que os profissionais aprovados nesses 

concursos têm formações acadêmicas diversas, é lícito indagar se eles possuem formação 

acadêmica e/ou profissional em interpretação para realizarem o ofício de TPIC.  

Um quesito contemplado por Oliveira (2005) e que merece ser incorporado a essa 

discussão se encontra no artigo 23 do decreto 13.609, estabelecendo a obrigatoriedade do 

TPIC no desempenho de suas atribuições, proibindo-os de se recusarem a realizar os exames 

ou diligências judiciais administrativas para que tenham sido intimados, sem causa justificada 

e sob pena de suspensão, caso sejam no idioma em que estejam devidamente habilitados, o 

que também é válido para seus prepostos. 

Outro ponto digno de nota é a estrutura da prova. Para ser habilitado, o candidato deve 

ser aprovado em um exame escrito de tradução da língua estrangeira para a língua vernácula e 

em outro na direção inversa (chamado “versão”), além de ser aprovado em um exame oral de 

tradução e versão. Tomando como exemplo o edital da Jucec de 2010, a prova oral consistiu 

em uma leitura, tradução e versão de pequenos trechos (o que constituiria uma tradução à 

vista) no idioma estrangeiro e no vernáculo, que têm como objetivo verificar se o candidato 

detém o conhecimento necessário, além da compreensão das sutilezas e dificuldades do 

idioma em avaliação, tendo como critérios: a) clareza durante a exposição; b) objetividade ao 

apresentar as ideias; c) pronúncia correta; d) entonação adequada; e) adequação ao tema 

tratado; f) tradução apropriada correta; g) versão apropriada correta.  

Entretanto, é pertinente observar que não só o formato do exame como também os 

critérios de avaliação não contemplam a competência no desempenho das modalidades de 

interpretação, tais como a simultânea, a consecutiva e a sussurrada, que serão úteis nos 
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contextos encarados pelo intérprete comercial, tais como audiências, interrogatórios, 

apreensões etc.   

 Nesta seção, foram abordados os aspectos históricos referentes ao ofício de TPIC 

desde o início do Brasil República até os dias atuais. Questões como o decreto 13.609, 

sancionado em 1943, foram contempladas. Critérios como os requisitos para candidatar-se ao 

concurso, as atribuições do TPIC, além da estrutura da prova foram discutidos. Um fato digno 

de menção foi a vinculação dos TPICs às Juntas Comerciais, além da permissão do exercício 

hhgda função às mulheres, antes proibidas de exercer o ofício. Na próxima seção, nos 

debruçaremos sobre a história do ofício no Ceará. A ilustração a seguir, de nossa autoria, 

apresenta a evolução histórica do ofício de tradutor/intérprete desde o Brasil Colônia até a 

fase republicana brasileira: 

 

Ilustração I – Evolução do ofício de tradutor/intérprete no Brasil 

 

 

2.4. O ofício de TPIC no Estado do Ceará 
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 Na seção anterior, foi abordado o exercício da função desde o início do Brasil 

República até os dias de hoje. Eventos importantes, como a vinculação desses profissionais às 

Juntas Comerciais, a permissão da realização do exercício da atividade às mulheres e a 

criação do decreto 13.609 são discutidos. Além disso, foram dispostos os critérios para 

candidatar-se a vaga, a estrutura da prova, bem como as atribuições e os contextos com os 

quais o profissional se depara na prática da interpretação. Nesta seção, o foco será na função 

no Ceará. Serão discutidas questões como a história da profissão no estado, o contexto atual e 

a atuação desses profissionais.   
2.4.1. Aspectos históricos 

 

 Dois importantes documentos que tratam do ofício de tradutores e intérpretes públicos 

no Ceará são, sem sombra de dúvidas, o Decreto nº 6.678, de 12 de setembro de 1877, e, por 

conseguinte, o Decreto 1.000, de 26 de junho de 1852, a que se refere aquele primeiro decreto 

recém mencionado. No que pesem as pesquisas realizadas por Oliveira (2005, p. 8), cabe-nos 

fazer atentar para o seguinte fato: em seu estudo aquele pesquisador se refere ao “Decreto nº 

1002, publicado em 26 de junho”, deixando claro que fora baixado “no ano seguinte”. No 

texto do seu artigo, como se pode depreender da nota abaixo19, o referencial temporal mais 

próximo, de forma anafórica, dentro do texto de Oliveira (id.), em que consta a expressão de                                                            19 Veja-se o parágrafo anterior àquele em que Oliveira (2005, p. 7s) cita “no ano seguinte”: “Mas foi em 1851, 
durante o forte predomínio, no Governo, da “trindade saquarema”, que os Intérpretes do Comércio da Praça do 
Rio de Janeiro tiveram pela primeira vez um Regulamento, baixado com o Decreto nº 863, de 17 de novembro, 
assinado pelo Ministro da Justiça, Euzebio de Queiroz. De acordo com o art. 1º, eles seriam nomeados pelo 
Tribunal do Comércio da Capital do Império, não podendo exceder o número de três para cada língua, “podendo 
cada hum deles servir para diversas” (art. 3.º). O art. 5.º estabelecia, embora de modo sumário e reticente, a 
formação necessária para ser intérprete: as mesmas qualidades requeridas para ser Comerciante, “e 
conhecimento pratico das linguas estrangeiras”, o que seria provado com um atestado da Direção da Praça do 
Comércio (§ 3.º). Não podiam ser Intérpretes, segundo os parágrafos 1.º e 2.º, respectivamente, as mulheres e os 
destituídos de seus ofícios por efeito de sentença (Brasil, 1852). O art. 26 estabelecia os emolumentos que os 
Intérpretes deveriam cobrar por cada certidão passada, ou tradução feita, ou ato praticado. De cada “meia folha” 
de tradução ou certidão, conforme o § 1.º, continuariam sendo cobrados mil e duzentos réis. Se, no entanto, a 
tradução fosse ordenada em conseqüência de procedimento oficial, os emolumentos seriam cobrados somente no 
final, havendo condenação. Para verificação da exatidão de outras traduções (§ 2.º), seriam cobrados quatro mil 
réis por exame. Durando o exame mais de um dia, o juiz poderia decretar aos intérpretes uma diária de no 
mínimo três mil réis. Para verterem verbalmente e em língua nacional resposta ou depoimento, cobrariam mil e 
duzentos réis de cada interrogatório, ou pela inquirição de cada testemunha ou informante (§ 3.º). Finalmente, 
para examinarem a exatidão das traduções dos corretores de navios (§ 4.º), venceriam quatro mil réis sendo o 
exame judicial, e mil e duzentos caso fosse extrajudicial e por ordem do Inspetor da Alfândega (Brasil, 1852).” 
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um ano, é 1852 (“Brasil, 1852”). Deste modo, através da informação “no ano seguinte”, o 

leitor poderá entender que a data de publicação do decreto teria sido 26 de junho de “1853”. 

Voltando-se ao início do parágrafo citado na mesma nota de rodapé, em que Oliveira (id.) 

aborda este tema, vê-se que o autor se refere ao ano de “1851”. Assim, a outra possibilidade 

de data de publicação do “Decreto nº 1002”, de acordo com uma outra leitura possível para o 

mesmo texto, seria 26 de junho de “1852”. Após extensivas leituras e pesquisas nas CLIB, 

pudemos verificar que o decreto que traz o regulamento aqui em pauta é, na verdade, o de nº 

1.000, de 26 de junho de 1852, como vemos a seguir no corpo do decreto nº 6.678: 

 

DECRETO Nº 6.678, DE 12 DE SETEMBRO DE 1877 
 
Faz extensiva aos interpretes do commercio da praça da Provincia do Ceará a 
disposição do Decreto nº 1000 de 26 de Junho de 1852, segunda regra. 
 
A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. 
Pedro II, Ha por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica extensiva aos interpretes do commercio da praça da Provincia do 
Ceará a disposição do Decreto nº 1000 de 26 de Junho de 1852, segunda regra. 
Francisco Januario da Gama Cerqueira, do Conselho do mesmo Augusto Senhor, 
Ministro e Secretario e Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Setembro de 1877, 56º da 
Independencia e do Imperio. 
PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 
Francisco Januario da Gama Cerqueira. 

 

 É necessário observarmos o teor do Decreto 1.000 de 26 de junho de 1852, para 

entendermos o que realmente estava acontecendo no âmbito da atuação de intérpretes 

públicos no tocante à então Província do Ceará. Eis o texto transcrito a partir da versão 

original do dispositivo legal aqui tratado: 

DECRETO N.º 1.000 - de 26 de Junho de 1852. 
Manda observar, na Praça do Commercio da Provincia do Maranhão, o Decreto nº 

863 de 17 de Novembro de 1851, que estabelece Regulamento para os Interpretes do 

Commercio da Praça do Rio de Janeiro, com algumas alterações.  

Hei por bem Ordenar que, na Praça do Commercio da Província do Maranhão, se 
observe o Decreto N. 863 de 17 de Novembro de 1851, que estabelece Regulamento 
para os Interpretes do Commercio da Praça do Rio de Janeiro, com as alterações que 
seguem:  
1ª O Art. 3º do referido Regulamento, fica substituído pelo seguinte: 
A Junta do Commercio poderá nomear até três Interpretes para as diversas línguas, 
dentro da Capital, e hum para as Praças de fóra. 
2ª A quantia de mil e duzentos réis de emolumentos, marcada pelo § 1º e 3º do Art. 
26, fica elevada a dois mil réis. 
José lldefonso de Sousa Ramos, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d’Estado 
dos Negocios da Justiça, o tem assim entendido, e faça executar. Palacio do Rio de 
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Janeiro, em vinte e seis de Junho de mil oitocentos cincoenta e dous, trigesimo 
primeiro da Independencia e do Imperio 
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
José Ildefonso de Sousa Ramos. 

 

 Como se encontra estabelecido no Decreto 6.678, de 12 de setembro de 1877, “fica 

extensiva aos interpretes do commercio da praça da Provincia do Ceará a disposição do 

Decreto nº 1000 de 26 de junho de 1852”. Resolvemos citar todo o conteúdo deste decreto, 

para deixarmos evidente de que disposições tratava. Vemos, ali, que, por ordem do imperador 

do Brasil, deveriam ser aplicadas, na Praça do Comércio da Província do Maranhão, os 

mesmos regulamentos para os Intérpretes do Comércio da Praça da então capital do Império, 

que haviam sido estabelecidos pelo Decreto nº 863, de 17 de novembro de 1851. Em resumo, 

podemos concluir que, a partir de 12 de setembro de 1877, passavam a viger no Ceará aos 

mesmos regulamentos relativos à atuação de intérpretes, válidos tanto na Capital Imperial 

quanto na Província do Maranhão. O Decreto nº 863, em seu Artigo 5º, de 17 de novembro de 

1851, por sua vez, é aquele em que as mulheres são proibidas de exercer o ofício de 

intérpretes. Tal proibição aparecia em primeiro lugar, à frente do segundo grupo proibido de 

atuar no ofício, a saber, os intérpretes que tivessem sido destituídos de seu ofício por sentença. 

 Sobre a criação das Juntas Comerciais em algumas províncias do ainda Império 

Brasileiro, indicamos a fonte principal que comprova tal fato, nomeadamente: 

 

Decreto nº 864, de 17 Novembro de 1851 

Creando Juntas do Commercio nas Provincias maritimas do Imperio, marcando 
districtos aos Tribunaes do Commercio, e declarando a competencia daquellas para o 
registro das embarcações Brasileiras, destinadas a navegação do alto mar. 

Attendendo ao que Me Consultou o Tribunal do Commercio da Capital do Imperio 
sobre duvida apresentada pelo Tribunal do Commercio da Bahia, Hei por bem 
Decretar o seguinte: 

Art. 1º Ficão creadas Juntas do Commercio em todas as Provincias maritimas do 
Imperio, que não tiverem Tribunaes do Commercio. 

Art. 2º Nas Juntas do Commercio se fará o registro das embarcações Brasileiras 
destinadas á navegação do alto mar, com as solemnidades exigidas pelo Codigo do 
Commercio para taes actos. As Juntas remetterão copia desses registros ao Tribunal 
do seu districto. 

Art. 3º Os Tribunaes do Commercio da Capital do Imperio, das Provincias da Bahia 
e Pernambuco, e a Junta do Commercio da do Maranhão, que para o effeito deste 
Decreto fica equiparada áquelles, terão por districtos os mesmos das Relações. 
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Art. 4º Os Tribunaes logo que receberem as copias remettidas pelas Juntas, as farão 
registrar em seus livros, para organisarem annualmente a estatistica do Commercio 
maritimo. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de Novembro de mil oitocentos 
cincoenta e hum, trigesimo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara. 

 

 Conforme o Decreto acima, foram criadas Juntas do Comércio nas províncias 

marítimas que não tivessem Tribunais do Comércio. Somente no ano de 1876, ao serem 

organizadas as Juntas e Inspetorias Comerciais, a Província do Ceará passaria a contar com 

sua Junta Comercial, oficialmente instalada no ano seguinte, ou seja, em 187720, no prédio do 

Tribunal da Relação21, no centro de Fortaleza. Sobre o conteúdo do decreto regulamentando a 

criação das Juntas e Inspetorias Comerciais, inclusive a cearense, leia-se o texto a seguir, 

transcrito do texto original: 

DECRETO Nº 6.384, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1876 
 
Organiza as Juntas e Inspectorias Commerciaes e regula o exercicio das respectivas 
funções 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o 
Senhor D. Pedro II, Usando da attribuição conferida no art. 102 § 12 da Constituição 
do Imperio, de conformidade com o art. 1ª do Decreto Legislativo nº 2662 de 9 de 
Outubro de 1875, Ha por bem Decretar o seguinte: 

CAPITULO I 
DAS JUNTAS COMMERCIAES 

Art. 1º Haverá Juntas Commerciaes na capital do Imperio e nas cidades de 
Belém, S. Luiz, Fortaleza, Recife, S. Salvador e Porto Alegre. 

Art. 2º Os districtos da jurisdicção das Juntas Commerciaes serão os seguintes: 
§ 1º O da capital do Imperio comprehenderá o Municipio Neutro e as Provincias 

do Espirito Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná, Minas Geraes, Goyaz e Mato 
Grosso. 

§ 2º O de Belém, as Provincias do Pará e Amazonas. 
§ 3º O de S. Luiz, as Provincias da Maranhão e Piauhy. 
§ 4º O da Fortaleza, as Provincias do Ceará e Rio Grande do Norte. 
§ 5º O do Recife, as Provincias de Pernambuco, Parahyba e Alagôas 
§ 6º O de S. Salvador, as Provincias da Bahia e Sergipe. 
§ 7º O de Porto Alegre, as Provincias de S. Pedro e Santa Catharina.                                                            

20 Sobre este tema, cf. também o histórico da Jucec no próprio portal aquela instituição: 
http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/institucional/4-historia. Última visualização em 12 de janeiro de 2017. 
21 “O Tribunal da Relação da Província do Ceará (atual Tribunal de Justiça) foi instalado solenemente em 3 de 
fevereiro de 1874 no Paço da Assembleia Provincial. Inicialmente, o Tribunal da Relação funcionou no sobrado 
do Tenente Coronel Antônio Pereira de Brito e Paiva, na rua Amélia, hoje Senador Pompeu. ” (Cf. as 
informações contidas em: http://www.tjce.jus.br/institucional/historia/ . Última visualização: 12/01/2017.) 

http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/institucional/4-historia
http://www.tjce.jus.br/institucional/historia/
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 Sobre a atual Junta Comercial do Estado do Ceará, que festejará em 2017 seu 140º 

aniversário de instalação, são relevantes alguns dados extraídos do próprio portal daquela 

entidade, como vemos abaixo: 

Através da Lei nº 9.781 de 29 de novembro de 1973, a Junta Comercial foi 
transformada em Autarquia Estadual, ficando vinculada tecnicamente e 
normativamente ao então Departamento Nacional de Registro do Comércio – 
DNRC, e administrativamente ao Governo do Estado do Ceará. 

A Junta Comercial do Estado do Ceará iniciou suas atividades no prédio do Tribunal 
da Relação, sua segunda sede foi no Palácio Guarani, localizado à época, no 
cruzamento das Ruas Barão do Rio Branco e Senador Alencar, funcionando 
posteriormente no Palácio do Comércio, no 3º andar conhecido como prédio da 
FACIC. Em março de 1985, passou a funcionar em sua sede própria, localizada na 
Rua, 25 de Março, 300, esquina com Costa Barros, onde até hoje está instalada. 

Ao longo de sua existência, a JUCEC teve 22 presidentes, sendo presidida, hoje, 
pela advogada Carolina Price Evangelista Monteiro. O primeiro dirigente da 
Autarquia foi Joaquim da Cunha Freire, o Barão de Ibiapina. 

 

 Devido a dificuldades de acesso a arquivos da própria Junta Comercial, não pudemos 

recorrer a documentos a partir da criação daquele órgão até início do ano 1982, quando houve 

o penúltimo concurso público para provimento de vagas para o ofício de TPICs no Estado do 

Ceará. Daquele concurso ainda há TPICs atuando no mercado cearense, visto que esse ofício, 

por não se basear em vínculo empregatício que gere algum tipo de aposentadoria, não sofrem 

restrições de atuação profissional com base em anos de serviços prestados ou em faixa etária. 

Desta forma, os TPICs, ao serem concursados, admitidos no concurso e empossados, passam 

a exercer um ofício de caráter vitalício, até disposição em contrário22. 

 

2.4.2. Contexto atual 

 

Atualmente, a Junta Comercial do Estado do Ceará exibe em seu portal a seguinte 

distribuição de TPICs por idioma: 4 tradutores de alemão, 11 de espanhol, 9 de francês, 30 de 

inglês e 6 de italiano, totalizando 60 tradutores. No dia 21 de outubro de 2004, foi fundada a                                                            
22 Lembremos aqui que recentemente, no ano de 2016, houve uma tentativa de se eliminarem os concursos para 
provimento de vagas no ofício de TPIC. Em outubro daquele ano a Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços, após um intenso trabalho de acompanhamento e lobby por parte de algumas 
associações de TPICs, inclusive a ACETESP, aprovou proposta mantendo a obrigatoriedade de concurso de 
provas para o exercício das atividades de tradutor público e de intérprete comercial em todo o País. 
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Associação Cearense de Tradutores Públicos (ACETESP), à qual 43 profissionais são 

associados, com o objetivo de representá-los, promover intercâmbio com entidades e 

instituições no Brasil e no exterior visando divulgar inovações tecnológicas, concursos e 

outras possibilidades profissionais no âmbito da tradução pública, realizar e/ou apoiar a 

realização de conferências, cursos, congressos e seminários na área e realizar outras 

atividades culturais e sociais que propiciem o aprimoramento de seus associados. 

 

2.4.3. Atuação dos TPICs 

 

 O Decreto nº 13.609, de 21 de outubro de 1943, como já afirmamos neste trabalho, foi 

fundamental para o estabelecimento do ofício de TPICs no nosso país. Atualmente, para pôr 

as diretrizes do Decreto em execução no âmbito de cada Junta Comercial, recorre-se à 

Instrução Normativa DREI23 nº 17, de 5 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a matrícula e 

hipóteses de seu cancelamento de administradores de armazéns gerais e trapicheiros; a 

habilitação, nomeação e matrícula e seu cancelamento de Tradutor Público e Intérprete 

Comercial; e o processo de concessão de matrícula, seu cancelamento e a fiscalização da 

atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências. No texto dessa Instrução 

Normativa, são especificados aspectos relativos à habilitação, nomeação, matrícula – e seu 

cancelamento – de TPICs. Na abertura da Seção I, veem-se dois artigos de relevância para o 

entendimento atual de quem pode atuar como TPIC: 

 
Art. 9º O Ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial será exercido mediante 
nomeação e matrícula pela Junta Comercial, em decorrência de habilitação em 
concurso público de provas. 
 
Art. 10. O Tradutor Público e Intérprete Comercial exercerá suas atribuições em 
todo o território da unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que o 
nomeou e terão fé, em todo o País, as traduções por ele feitas e as certidões que 
passar. 

 

 No momento de inscrição ao concurso de admissão no ofício de TPIC, o candidato 

deverá observar as seguintes exigências, todas decorrentes do texto maior, isto é, do Decreto 

nº 13.609, de 21 de outubro de 1943:                                                            23 Departamento de Registro Empresarial e Integração (da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa). 
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Art. 12. O pedido de inscrição será instruído com documentos que comprovem: I - 
ter a idade mínima de 21 anos; II - ser cidadão brasileiro; III - não ser empresário 
falido não reabilitado; IV - não ter sido condenado por crime, cuja pena importe em 
demissão de cargo público ou inabilitação para exercê-lo; V - não ter sido 
anteriormente destituído do ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial; VI - 
ser residente por mais de um ano na unidade federativa onde pretenda exercer o 
ofício; VII - estar quites com o serviço militar e eleitoral; VIII - a identidade; e IX - 
comprovação de endereço por meio de certidão emitida pelo Tribunal Regional 
Eleitoral ou por domicílio fiscal emitida pela Receita Federal do Brasil. 5 § 1º A 
apresentação da documentação a que se refere este artigo poderá, opcionalmente, ser 
exigida em outra oportunidade, desde que anterior à nomeação dos candidatos 
aprovados. § 2º No caso do parágrafo anterior, o candidato, no ato da inscrição, 
declarará a sua situação em relação a cada item especificado no art. 4º e que, para 
sua nomeação, assume o compromisso de comprovar as suas declarações por meio 
de documentos hábeis, exigidos no Edital. § 3º Constatada a inexatidão de 
afirmativas ou irregularidade de documentos, ainda que verificada posteriormente, 
ficará o candidato eliminado do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, não tendo o candidato direito à devolução da taxa de inscrição. 

 

 Na mesma Instrução normativa, outros aspectos importantes para a atuação dos TPICs 

são confirmados, entre os quais podemos citar: pormenores sobre a realização das provas 

escrita e oral, pagamento dos ofícios (tabelas de emolumentos), desistência e transferência de 

TPICs, nomeação de tradutores e intérpretes ad hoc, dentre outros.  

 Neste capítulo, foram abordadas questões históricas à luz das considerações de 

Campbell (1983), Oliveira (2005; 2006) e Wyler (2006). No próximo capítulo, serão 

contempladas as questões teóricas referentes aos estudos da prática da interpretação sob as 

perspectivas de diversos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

3. QUESTÕES TEÓRICAS DA INTERPRETAÇÃO 

 

No capítulo anterior, foram discutidas peças legislativas relevantes para o 

estabelecimento da profissão de tradutor público ao longo da história do Brasil, desde o 
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período colonial até o republicano, chegando à atualidade. A análise da legislação possibilitou 

a compreensão do desenvolvimento do ofício no país, abrangendo aspectos como as 

atribuições do profissional, os requisitos para a realização da função e a avaliação das 

competências dos candidatos. Neste capítulo, serão debatidos pontos relacionados ao conceito 

de interpretação, uma vez que a apreensão dos fundamentos desta área do conhecimento tem 

relação direta com a atuação do TPIC e, consequentemente, com o tema do estudo.  

Novais (2011, p. 43) afirma que, apesar de sua especificidade, a interpretação é uma 

atividade que compartilha de algumas características da tradução. Fundamentando-se em 

Marcuschi (2000, p. 37), o autor pontua que, na verdade, ambas estão situadas no continuum 

da oralidade e da escrita e, do mesmo modo que não se pode estabelecer uma diferenciação 

estanque entre textos orais, de um lado, e textos escritos do outro, não se pode dizer que os 

aspectos da interpretação são totalmente distintos dos da tradução. Segundo Novais (2011), 

embora seja a interpretação um evento oral, ela é permeada de características tradicionalmente 

atribuídas à escrita e historicamente relacionadas apenas à tradução, como o planejamento do 

que será dito. Entretanto, a relevante consideração das influências dos canais oral e escrito é 

raramente enfatizada na discussão do fenômeno tradutório, exceto para sinalizar a 

especificidade da interpretação em relação à tradução escrita. 

Considerando a estreita relação entre a tradução e a interpretação, é válido mencionar 

a tradução à prima vista, uma prática de tradução que estaria no limite entre a atividade do 

tradutor e a do intérprete. Consoante Albir (2013), “a tradução à prima vista é uma 

modalidade de tradução que consiste na tradução oral de um texto escrito.” Tal modalidade é 

utilizada frequentemente no cotidiano do TPIC quando estes profissionais acompanham seus 

clientes em cartórios para ler, por exemplo, a documentação que está sendo emitida 

(contratos, certidões, procurações etc.) ou em tribunais (antes de assinar algum termo a pedido 

do juiz, testemunhas, réus, indiciados etc. precisam ouvir, em sua língua, o conteúdo do termo 

exarado no vernáculo. Isso ocorre normalmente diante do juiz, na Polícia Federal, uma vez 

que pessoas investigadas/interrogadas precisam assinar um termo e, antes de assiná-lo 

também precisam entender o conteúdo escrito, que está em uma língua estrangeira). Vale 

ressaltar que é comum em cursos de tradução haver exercícios de tradução à prima vista, 

como forma de treinar a habilidade de se exprimir, de maneira rápida, em ambas as línguas.  
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 Pöchhacker (2004) define a interpretação “como uma atividade tradutória, uma 

forma especial de tradução. ” (p. 9). O autor adota a noção proposta por Kade (1968), que a 

definia como uma forma de tradução em que o texto-fonte é apresentado apenas uma vez e 

logo não pode ser revisado ou revisto, e o texto-alvo é produzido sob pressão de tempo, com 

pouca oportunidade para correção e revisão24. O autor ressalta que tal fato “justifica a 

caracterização geral da interpretação como um tipo imediato de atividade tradutória, realizada 

‘em tempo real’ para uso imediato. ” (p. 11). Uma definição formulada com base nos critérios 

de Kade (1968), diante da imediaticidade do processamento do texto pelo intérprete, postula o 

seguinte: “Interpretação é uma forma de tradução na qual uma primeira e última 

reprodução em outra língua é produzida com base em uma única apresentação de um 

enunciado em uma língua-fonte25 ” (p. 11). 

 Concordamos com as perspectivas expostas acima, por também observarmos a 

interpretação como um fenômeno que partilha de algumas características da tradução, mas 

que não se limita apenas à oposição entre oralidade e escrita, visto que isso excluiria as 

línguas de sinais, mas também inclui outras características, como a existência de um texto-

fonte que é apresentando uma única vez e implica em um texto-alvo produzido sob pressão26, 

sem oportunidade para revisão. 

 É necessário esclarecer, porém, que não há unanimidade entre os teóricos no tocante à 

maneira como veem a atividade exercida por intérpretes. Para Morris (1995), a interpretação 

consiste na transferência oral do significado entre idiomas, diferentemente da tradução, que se 

refere especificamente ao texto escrito. Além da noção de transposição de significados ser                                                            
24 Margret AMMANN (1990, p. 15), como atesta ROMÃO (2015a, p. 188), fez as seguintes afirmações a 
respeito das atividades de traduzir e interpretar à luz da Teoria Funcionalista da Tradução estabelecida por 
Katharina REISS e Hans J. VERMEER no início dos anos 1980: “Traduzir e interpretar são vistos como ação (ou 
complexo de ações) em um âmbito comunicativo. Traduz-se e interpreta-se para se alcançar um determinado 
objetivo (comunicar algo a alguém). Na qualidade de especialista, o tradutor ou o intérprete é responsável pela 
realização desse objetivo. Neste processo, é preciso examinar as condições das ações, para poder definir como se 
deve traduzir e interpretar. Decisivo não é o critério da oralidade ou da forma escrita, mas o da corrigibilidade. ” 
Com essas palavras, Ammann também defende, seguindo seus mestres funcionalistas, que a grande diferença 
entre essas duas atividades consiste em que na tradução normalmente se pode proceder a uma correção – e até 
mesmo reescrita para nova publicação e/ou apresentação – do texto traduzido; na interpretação, por seu turno, o 
momento de tradução oral é único e, uma vez interpretado o trecho, não se pode mais voltar atrás e corrigi-lo. 
25 Minha tradução: “Interpreting is a form of Translation in which a first and final rendition in another 
language is produced on the basis of a one-time presentation of an utterance in a source language.”  
26 Na maioria das vezes, o intérprete atua sob pressão de diferentes naturezas (mas que não precisam sempre 
ocorrer todas concomitantemente): a) escassez de tempo; b) dificuldades terminológicas; c) problemas de 
acústica no ambiente de interpretação; d) compreensão reduzida devido a diferentes tipos de sotaque e/ou 
defeitos de fala do(s) palestrante(s); e) ritmo acelerado de fala do(s) palestrante(s), entre outros. 
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uma questão controversa, visto que atribuir correspondência a uma atividade como a tradução, 

que está à mercê de decisões não apenas objetivas, mas também subjetivas27, é uma questão 

delicada. Vale ressaltar que a dicotomia entre oralidade e escrita exclui a interpretação de 

línguas espaço-visuais.  

 Pöchhacker (2004), ao reconhecer a interpretação como uma forma de tradução, 

ressalta que existe um vasto território teórico na área de Estudos da Tradução e, 

consequentemente, diferentes abordagens que podem ser utilizadas para enriquecer a 

definição da prática. O autor também ressalta que, devido ao fato de diversos teóricos 

definirem e caracterizarem seus objetos de estudo em concordância com seus objetivos 

particulares, experiências e interesses, a questão básica relacionada aos Estudos da Tradução 

resulta em respostas muito diferentes. Para ilustrar o espectro de escolha, o autor se utilizou 

de quatro definições de tradução.  

 A primeira, proposta por Rabin (1958), define a tradução como um processo pelo qual 

um enunciado falado ou escrito que ocorre em uma língua, e que pretende ou presume 

expressar o mesmo significado como um enunciado previamente existente em outra língua. A 

segunda, apresentada por Brislin (1976a), dispõe que a tradução consiste na transferência de 

pensamentos e ideias de uma língua (fonte) para outra (alvo), mesmo que as línguas sejam na 

forma escrita ou oral ou mesmo que uma ou ambas as línguas sejam de sinais. Salevsky 

(1993) define tradução como uma série complexa relacionada à situação e orientada à função 

de atos para a produção de um texto-alvo, pensada para destinatários em outra cultura/língua, 

baseado em um determinado texto-fonte. Toury (1995) a conceitua como um enunciado que é 

apresentado ou considerado como uma ‘tradução’ em uma cultura, não importando em que 

termos. Pöchhacker (2004) afirma que as quatro definições abrangem o fenômeno, mas 

ressalta que cada uma prioriza diferentes dimensões conceituais.  Concordamos com esta 

visão, uma vez que ela compreende diversas perspectivas a respeito do fenômeno tradutório, o 

que implica em sua compreensão de forma mais abrangente. 

 Gile (1995, p. 2) apresenta considerações sobre as semelhanças entre a tradução e a 

interpretação e a questão do desempenho:                                                             
27 Subjetivas seriam, por exemplo, decisões relativas à estilística, ao registro ou nível de língua (popular, 
familiar, corrente etc.), à censura (relativa a questões políticas, religiosas, ao uso de vocabulário chulo ou vulgar 
etc.), entre outras. 
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Sob a diversidade de níveis de desempenho, a interpretação e a tradução podem ser 
definidas como executar essencialmente a mesma função, a saber, reexpressar em 
uma língua o que foi expresso em outra. Nos níveis mais baixos de requisitos para 
atuação, essa função pode ser preenchida por pessoas com um conhecimento 
mínimo das línguas envolvidas, e nenhum treinamento específico. Mas, na medida 
em que os requisitos aumentam, os problemas de desempeno surgem: problemas de 
compreensão, problemas de reformulação, problemas técnicos. Alguns desses 
problemas são resolvidos naturalmente: Tradutores (neste livro, Tradução escrito 
com letra maiúscula denota ambas a tradução e a interpretação) estendem seu 
conhecimento das línguas e das áreas com as quais lidam enquanto traduzem e, ao 
buscar aprender mais sobre o assunto através de livros, revistas e artigos, palestras, 
etc., suas habilidades técnicas também aumentam com a prática. Alguns chegam a 
alcançar um desempenho de alto nível através da experiência e autoeducação28.  

 Gile (1995), em sua explanação, afirma que a tradução e a interpretação desempenham 

essencialmente a mesma função ao reexpressar uma mensagem que foi expressa em outra 

língua. Além disso, a questão dos níveis de requisitos se relacionam diretamente com o ofício 

de TPIC, visto que, à medida que as exigências aumentam, o profissional enfrenta problemas 

de diversas ordens, que são frequentemente resolvidos naturalmente, com a aquisição de 

conhecimentos através de livros, revista, artigos, palestras, etc.  

 Seleskovitch & Lederer (1993) apresentam outra visão a respeito da prática 

interpretação: 
A interpretação é uma tradução natural, pois, como sua matéria é oral, comporta 
todos os elementos de sentido de que a tradução escrita por vezes é desprovida: os 
interlocutores estão presentes, suas palavras são pronunciadas numa língua 
contemporânea, os temas que eles abordam se inscrevem em situações vivenciadas 
em comum, suas diferenças culturais são geralmente pouco marcadas. Deste modo, 
pode-se considerar a interpretação como a operação de tradução ao mesmo tempo 
mais elementar e mais fundamental, uma operação que não se desvia em nada das 
modalidades normais de funcionamento da linguagem e que, desse modo, pode-se 
exercer “naturalmente”. Processo natural, entende-se que duramente muito tempo 
não se tratou de ensiná-la29.                                                             

28 Tradução minha deste trecho: “Beneath the diversity of performance levels and conditions, interpretation and 
translation can be defined as performing essentially the same function, namely reexpressing in one language 
what has been expressed in another. At the lowest levels of performance requirements, this function can be 
fulfilled by persons having a minimum knowledge of the languages involved, and no specific training. But as 
requirements increase, performance problems arise: comprehension problems, reformulation problems, technical 
problems. Some of these are solved naturally: Translators (in this book, capitalized Translation denotes both 
written translation and oral interpretation) extend their knowledge of the languages and the subjects they deal 
with while Translating and by seeking to learn more through books, magazines and journals, lectures, etc. Their 
technical skills also improve with practice. Some actually reach top-level performance through experience and 
self-instruction”. 
29 Tradução minha deste trecho: « L’interprétation est une traduction naturelle car, sa matière étant orale, elle 
comporte tous les éléments de sens dont la traduction écrite est parfois dépourvue : les interlocuteurs sont 
présents, aucune distance ne sépare dans le temps ou dans l’espace les messages qu’ils échangent, leurs paroles 
sont prononcées dans une langue contemporaine, les sujets qu’ils abordent s’inscrivent dans un vécu commun, 
leurs différences culturelles sont en général peu marquées. Aussi peut-on considérer l’interprétation comme 
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 Esta perspectiva destaca elementos importantes que frequentemente passam 

despercebidos ao observar o exercício da atividade: a presença dos interlocutores durante a 

prática; as palavras pronunciadas pertencerem a línguas contemporâneas, o que facilitaria a 

comunicação; os temas abordados na prática seriam vivenciados por ambas as partes; e as 

diferenças culturais seriam geralmente pouco marcadas. Entretanto, dependendo da 

combinação linguística, pode haver sim, diferenças culturais bem marcadas, como por 

exemplo, entre línguas europeias ocidentais e línguas orientais (português brasileiro x chinês, 

alemão x norte-coreano etc.). Os autores consideram a interpretação uma forma mais 

elementar e fundamental de tradução, que ocorre de forma natural, visto que, durante a maior 

parte de sua história, acontecia naturalmente, não havendo necessidade de ensiná-la. 

 Uma questão relevante refere-se a concepção de alguns autores a respeito da posição 

da interpretação nos Estudos de Tradução, visto que alguns defendem a área de Interpreting 

Studies/ Estudos da Interpretação. Sawyer (2011, p. 11) assevera os Estudos da Interpretação 

como uma área autônoma, implicando em uma melhoria no ensino da atividade:  
Como uma disciplina acadêmica jovem, independente, os Estudos da Interpretação 
devem identificar seus objetos de estudo e desenvolver uma lógica para fazê-lo 
internamente. Deve também relacionar sua pesquisa aos campos dos quais faz uso 
para informar sua discussão – neste exemplo em particular, a literatura e o 
pensamento, construtos teóricos, e metodologias dos campos de teoria curricular e 
avaliação (exames linguísticos). Não parece haver um consenso sobre os princípios e 
relações hierárquicas governando um trabalho de interdisciplinaridade desta 
natureza. Nem é um consenso, apesar de que maior clareza seria útil, 
particularmente se os Estudos da Interpretação são (1) para evoluir autonomamente 
(um propósito geral) e (2) focar em questões que educadores e profissionais 
acreditam precisar para serem endereçados (como neste estudo). Apesar desta 
situação, um consenso não parece estar evoluindo na ainda pequena comunidade de 
pesquisadores dos Estudos da Interpretação que têm contribuído com pesquisas nesta 
área aproximadamente desde os anos 6030. Seria porque a interpretação é uma                                                                                                                                                                                      

l’opération de traduction à la fois la plus élémentaire et la plus fondamentale, une opération qui ne dévie en rien 
des modalités normales de fonctionnement du langage et qui peut ainsi s’exercer «naturellement». Processus 
naturel, on comprend que pendant longtemps il ne fut pas question de l’enseigner. » 
30 ROMÃO (2014): Algumas décadas mais tarde, surgem, já em pleno século XX, especialmente na Europa, 
diversos cursos especializados na formação de intérpretes e tradutores. Dentre as instituições à frente desse 
processo evolutivo, são dignas de menção especial as seguintes: o Instituto de Formação de Tradutores e 
Intérpretes de Mannheim (1928), depois incorporado à Universidade de Heidelberg (1933), a Escola de 
Formação de Tradutores e Intérpretes de Genebra criada na Universidade de Genebra (1941), a Escola de 
Tradutores e Intérpretes de Viena (1943), os Institutos de Tradução e Interpretação de Innsbruck e Graz (1946), a 
Escola de Formação Superior de Tradutores e Intérpretes de Germersheim (1947), mais tarde integrada à 
Universidade de Mainz, a Escola Superior de Intérpretes e Tradutores – ESIT/Paris e o Instituto Superior de 
Intérpretes e Tradutores – ISIT/Paris (1957). 
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atividade cognitiva complexa que ocorre em situações sociais – um fenômeno do 
mundo real que requer, em seus níveis mais altos, uma destreza linguística (e 
consequentemente mental) considerável31.  

 

Nesta seção foi proposta a discussão a respeito do conceito de interpretação segundo 

autores como Kade (1968), Pöchhacker (2004) e Novais (2011). Na próxima seção, serão 

apresentados os fundamentos teóricos relacionados à prática, de modo a compreendê-la de 

forma mais abrangente e delinear seus diferentes ambientes e modalidades.  
3.1. Parâmetros e constelações  

Pöchhacker (2004) aponta que, se observarmos o fenômeno por um prisma histórico, o 

critério mais evidente para a categorização é o contexto social de interação, ou ambiente, no 

qual a atividade é realizada. Em seus primórdios, a interpretação ocorria quando membros de 

diferentes comunidades linguísticas e culturais entravam em contato com algum objetivo em 

particular. Além dos contatos entre entidades sociais em vários ambientes intersociais, a 

comunicação intermediada era concebível também em sociedades plurilíngues. Neste caso, o 

autor refere-se à interpretação em contextos intrassociais, que serão especificados a seguir. 

 

3.1.1. Parâmetros intrassociais e intersociais 

 

Pöchhacker (2004) expõe que alguns dos primeiros contatos intermediados entre 

comunidades que falavam línguas diferentes tiveram como objetivo de comércio e troca de 

bens, de fazer negociações, o que implicaria em reconhecer a interpretação de negócios como 

                                                           
31 Tradução minha deste trecho: “As a young, independent academic discipline Interpreting Studies must identify 
its objects of study and develop a rationale for doing so internally. It must also relate its research to the fields that 
it draws upon to inform its discussion – in this particular instance, the literature and thinking, theoretical 
constructs, and methodologies from the fields of curriculum theory and assessment (language testing). There 
does not seem to be a clear consensus on the principles and hierarchical relationships governing interdisciplinary 
work of this nature. Nor is a consensus required, although greater clarity would be useful, particularly if 
Interpreting Studies is (1) to evolve autonomously (a general purpose) and (2) focus on questions that educators 
and practitioners believe need to be addressed (as in this study). Despite this situation, a consensus does seem to 
be evolving in the yet small community of Interpreting Studies researchers who have been contributing research 
in this area roughly since the 1960’s. It would be that interpreting is a complex cognitive activity that occurs in 
social situations – a real-world phenomenon requiring, at its higher levels, considerable linguistic (hence mental) 
dexterity”. 
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um tipo primitivo de interpretação. É possível depreender, a partir a partir da análise desta 

prática, que a atividade foi evoluindo ao longo da história em diversos ambientes, desde 

primeiros contatos entre tribos distintas até negociações institucionalizadas, em relações 

intrassociais e intersociais.  

Com base nessa premissa, o autor propõe um espectro que se estende às esferas de 

interação supracitadas e reflete uma institucionalização crescente de contatos e comunicação. 

Esse espectro varia de contatos de expedição, como contatos exploratórios e trabalho 

missionário, que seriam contatos isolados, passando por transações comerciais e de negócios, 

militares e diplomáticas e chegando a contatos institucionais, da administração, da justiça e 

serviços públicos, o que atingiria a esfera intrassocial. Desse modo, quanto mais 

institucionalizado o contexto da interpretação, mais a atividade penderia para a esfera 

intrassocial. No subtópico seguinte, os contextos serão abordados de forma detalhada.  

Utilizamos o espectro dos parâmetros tipológicos propostos pelo autor devido ao fato 

de esta ser uma divisão didática e, ao distinguir os contextos da interpretação e suas 

modalidades linguísticas e modos de trabalho, categoriza o fenômeno de forma mais 

organizada, em vez de limitar a divisão apenas a tipos de interpretação. 

 

3.1.1.1. Interpretação de enlace 

 

Pöchhacker (2004) cita a interpretação de enlace (que também é chamada de 

interpretação de negociações ou interpretação bilateral) como um tipo praticado 

especialmente em negociações comerciais. O autor afirma que, mais de trinta anos depois, 

Gentile et al. (1996) utilizam-se do significado genérico de “liaison”, expressando a ideia de 

conexão e ligação, e estenderam o termo a uma variedade de ambientes da interpretação 

permeando as dimensões intra e intersociais. Já Albir (2013) a define como a “modalidade de 

tradução que consiste na tradução oral de conversas (políticas, de negócios etc.); costuma ter 

dupla direcionalidade (direta e inversa)32”.  
 

                                                           
32  Minha tradução deste trecho: “Interpretación de enlace: Modalidad de traducción que consiste en la traducción 

oral de conversaciones (políticas, de negocios, etc.); suele tener doble direccionalidad (directa y inversa)”. 
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3.1.1.2. Interpretação legal 

 

Pöchhacker (2004) explica que, à medida que as sociedades se tornam mais 

abrangentes e complexas, é possível conceber entidades multiétnicas e sociopolíticas nas 

quais a comunicação entre os sujeitos ou grupos pertencentes a comunidades linguísticas 

diversas precisaram dos serviços de intérpretes. O autor pontua que, como uma consequência 

do estabelecimento de instituições para garantir a execução das leis, em especial nos 

territórios recentemente conquistados ou colonizados, os intérpretes eram contratados para 

assegurar que aqueles que não falavam a língua do país fossem levados em consideração. 

Logo, a interpretação de tribunal é um clássico exemplo de interpretação em um contexto 

institucional intrassocial. Em várias jurisdições, o que é frequentemente rotulado como 

“interpretação de tribunal” inclui tarefas como a tradução juramentada de documentos, bem 

como a interpretação em audiências parajudiciais e administrativas. Diante deste contexto, é 

possível distinguir entre um conceito mais complexo de interpretação legal, ou judicial e de 

tribunal, em seus ambientes específicos. 

Mikkelson (1999), por sua vez, afirma que a interpretação de tribunal, também 

conhecida como interpretação legal, judiciária ou forense, refere-se a serviços fornecidos em 

tribunais de justiça e em casos legais de qualquer natureza. Utilizando-se dos conceitos 

propostos por Gonzalez et al. (1991), esse tipo de interpretação é realizado em um contexto 

legal, como um tribunal ou o escritório de um advogado, em que processos ou atividades 

relacionadas à lei são conduzidos. A autora também ressalta que a interpretação legal é 

subdividida de acordo com o ambiente legal entre interpretação (1) parajudicial e (2) judicial 

ou o que é normalmente considerado como interpretação de tribunal. 

Mais um ponto destacado por Mikkelson (1999) é o fato de que, em algumas 

jurisdições, tais como no estado norte-americano da Califórnia, há uma distinção entre 

intérpretes de tribunal, que trabalham em processos civis em tribunais de justiça, e intérpretes 

de audiências administrativas, que fornecem serviços em audiências conduzidas por juízes da 

legislação administrativa sob a tutela de órgãos do governo estadual.  

 

3.1.1.3. Interpretação comunitária 
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Outro parâmetro discutido por Pöchhacker (2004) é a interpretação comunitária, ou 

interpretação do serviço público (como é chamada especialmente no Reino Unido) ou 

interpretação cultural (no Canadá), que surgiu como um novo campo na área, tendo a 

interpretação médica e a interpretação legal como seus domínios institucionais mais 

significativos. Esta variedade emergiu diante da questão do acesso de imigrantes, 

primeiramente ao mercado de trabalho, e em seguida a uma gama de instituições públicas e 

serviços sociais. Enquanto países como a Suécia e a Austrália respondiam à demanda por 

serviços de interpretação para auxiliar os imigrantes na sociedade anfitriã, outros foram mais 

lentos em suprir tais necessidades de comunicação intrassociais. Foi apenas nos anos 1980 e 

1990 que, em face dos crescentes problemas de comunicação nas instituições do setor público 

(de saúde e serviços sociais) que a “interpretação na comunidade” adquiriu visibilidade. 

Pöchhacker (2004) finaliza a categorização dos parâmetros intrassociais e intersociais 

ao pontuar que a atividade evoluiu ao longo da história por meio de uma variedade de 

cenários, desde os primeiros contatos entre tribos distintas até negociações intersociais, bem 

como em relações intrassociais (comunitária). Dessa forma, é possível propor um traçado que 

se estenda de esferas de interação intra e intersociais e reflita uma crescente 

institucionalização dos contatos e da comunicação. 

Mikkelson (1999) também aborda a interpretação comunitária ao afirmar que esse é o 

termo mais controverso para diferenciar os diferentes tipos de interpretação, definindo-a como 

“a interpretação que permite pessoas que não são falantes fluentes da(s) línguas oficiais do 

país para comunicar-se com os fornecedores de serviços públicos, bem como facilitar pleno e 

igual acesso a serviços legais, de saúde, educação, governamentais e sociais. ” (apud Carr et 

al., 1997). Segundo a autora, esse tipo de interpretação também é conhecido como 

interpretação liason, ad hoc, triangular, dialógica, de contato, do serviço público e cultural, 

havendo pouco consenso a respeito das definições desses termos e se são sinônimos ou não, 

além da abrangência do termo. Enquanto alguns autores, como a própria Mikkelson (1999), 

consideram a interpretação de comunidade um termo guarda-chuva que inclui a interpretação 

médica e de tribunal, outros a consideram uma categoria separada. 

 Outros parâmetros são delineados, como a interpretação diplomática, a interpretação 

militar, a interpretação de mídia ou interpretação transmitida. Entretanto, nem todos são 

pertinentes à presente questão por não estarem diretamente ligados à temática do estudo, o 
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que implica em determo-nos apenas aos que tem estrita relação com a pesquisa. Na próxima 

seção, serão abordados os parâmetros tipológicos da interpretação. 

 

3.2. Parâmetros tipológicos 

 

 Em sua introdução aos estudos relativos à interpretação, Pöchhacker (2004) pontua 

que, além da classificação geral dos tipos através de parâmetros e constelações, existem 

critérios adicionais que se mostram mais nítidos para realizar um inventário mais sistemático 

dos subtipos de interpretação, entre eles: modalidade linguística, modo de trabalho, 

direcionalidade, tecnologia, e status profissional. Apenas os dois primeiros são relevantes para 

a presente pesquisa, uma vez que os outros não estabelecem uma relação direta com o tema do 

trabalho. Logo, serão os únicos a serem abordados a seguir.  
3.2.1. Modalidade linguística 

 

Uma questão assinalada por Pöchhacker (2004) é a que o termo “interpretação” está 

geralmente associado à prática realizada em línguas orais, especialmente os idiomas oriundos 

da Europa ocidental mais utilizados em conferências e organizações. Contudo, a expressão 

“interpretação de línguas orais” tem adquirido visibilidade diante da necessidade de distinção 

entre esta e a interpretação de língua de sinais, dirigida à comunidade surda. Considerando 

que as línguas de sinais se apresentam em uma modalidade espaço-visual, a terminologia mais 

precisa para esta modalidade linguística seria interpretação sinalizada ou interpretação 

espaço-visual. Essa distinção é necessária, visto que as línguas de sinais são as línguas nativas 

dos surdos, que possuem comunidades e identidades culturais próprias, diversas das 

comunidades ouvintes33.  

É pertinente observar que o objeto de estudo do presente trabalho restringe-se apenas 

às línguas orais, uma vez que os idiomas com tradutores credenciados na Junta Comercial do 

                                                           
33 “Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e 
habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e 
das “almas” das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os 
hábitos do povo surdo. ” (STROBEL, 2016; p. 29.) 
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Estado do Ceará são apenas alemão, espanhol, francês, inglês e italiano; desta forma, a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) não faz parte desse rol. Nos contextos em que a interpretação 

da Língua de Sinais é necessária, como depoimentos em juízo, apreensões e casamentos civis 

em que haja um surdo envolvido, são nomeados intérpretes ad hoc. A mesma providência é 

igualmente tomada com relação a quaisquer outras línguas, não apenas no tocante àquelas 

para as quais não há tradutores credenciados na Jucec, como também nos casos em que não 

haja momentaneamente tradutor/ intérprete disponível para uma das línguas constantes da 

lista de tradutores concursados.  
3.1.2. Modos de trabalho 

 

Com relação ao modo de trabalho, Pöchhacker (2004) salienta que, da mesma forma 

que a modalidade linguística, a interpretação, quando praticada em seus primórdios, não 

requeria maior sofisticação tecnológica até o surgimento de outro modo de trabalho. O autor 

afirma que foi apenas nos anos 1920, quando um equipamento de transmissão foi 

desenvolvido a fim de possibilitar intérpretes a trabalhar de forma simultânea, que se tornou 

necessário distinguir entre a interpretação consecutiva, realizada após ser o texto-fonte ser 

enunciado na língua-fonte, e a interpretação simultânea, realizada enquanto o texto na língua-

fonte está sendo apresentado. Pöchhacker (2004) também ressalta que a interpretação 

simultânea foi inicialmente implementada como “simultânea-consecutiva”. Em outras 

palavras, a transmissão de duas ou mais interpretações consecutivas em diferentes línguas, o 

que normalmente é denominado de interpretação relay.  
3.2.2.1. Interpretação consecutiva 

 

Ao entrar no âmbito das modalidades, Pöchhacker (2004) debruça-se primeiramente 

sobre a interpretação consecutiva. O autor relata que, uma vez que a interpretação consecutiva 

não supõe uma duração específica do ato original do discurso, ela pode ser concebida como 

um contínuo que varia da tradução das declarações até a condução de discursos inteiros. 

Sujeitas ao estilo de trabalho e às habilidades de memória do intérprete, e a um número de 
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variáveis situacionais (tais como a utilização de apresentação de slides pelo palestrante e 

pausas e digressões no discurso), a interpretação consecutiva de discursos mais longos 

envolve a tomada de notas, tal como foi desenvolvida pelos pioneiros da interpretação de 

conferências no início do século XX.  
Segundo Pagura (2002, p. 211), professor do Departamento de Inglês da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, interpretação consecutiva pode ser definida da seguinte 

forma:  

A modalidade consecutiva é aquela em que o intérprete escuta um longo trecho de 
discurso, toma notas e, após a conclusão de um trecho significativo ou do discurso 
inteiro, assume a palavra e repete todo o discurso na língua-alvo, normalmente a sua 
língua materna. [...] Embora não seja mais comumente utilizada em grandes eventos 
internacionais, ainda é bastante usada em pequenos grupos, principalmente quando o 
evento envolve apenas dois idiomas. É importante ressaltar também que a 
consecutiva tem papel preponderante no treinamento de intérpretes simultâneos, 
uma vez que nesse modo se desenvolvem as técnicas que serão fundamentais para o 
desempenho da simultânea, tais como a capacidade de compreensão e análise do 
discurso de partida.   

 Pagura (2002) não apenas conceitua a modalidade como também ressalta que, diante 

do advento da simultânea, a interpretação consecutiva não é mais utilizada em grandes 

eventos atualmente, sendo mais restrita a grupos menores, especialmente quando a ocasião se 

limita a apenas duas línguas. Além disso, o autor destaca que essa modalidade possui um 

papel importante na formação de intérpretes, uma vez que através dela se desenvolvem as 

técnicas úteis ao exercício da interpretação, tais como a capacidade de retenção da mensagem 

principal e a análise e ressignificação do texto-fonte.   
3.2.2.2. Interpretação simultânea 

 

Pagura (2002) afirma que a modalidade simultânea é a mais amplamente utilizada hoje 

em dia. Nessa modalidade, os intérpretes – sempre em duplas – trabalham isolados em uma 

cabine com vidro, de forma a permitir a visão do orador e receber o discurso por meio de 

fones de ouvido. Ao processarem a mensagem, expressam-na na língua de chegada por meio 

de um microfone ligado a um sistema de som que leva sua fala até os ouvintes, por meio de 

fones de ouvido ou receptores semelhantes a rádios portáteis.  
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Pagura (2002) destaca que essa modalidade permite a tradução de uma mensagem em 

um número infinito de idiomas ao mesmo tempo, desde que o equipamento assim o permita, e 

também ressalta que ela não ocorre, de fato, simultaneamente à fala original, pois o intérprete 

tem necessidade de um espaço de tempo para processar a informação recebida e reorganizar 

sua forma de expressão. Segundo o pesquisador, convencionou-se chamar “décalage”, termo 

francês usado em todo o mundo, ao breve espaço de tempo decorrido entre audição, 

compreensão e retextualização da mensagem. 

Com relação à simultânea, Pöchhacker (2004) aponta que, enquanto a ausência de som 

na língua-fonte torna a interpretação simultânea sem o equipamento de transmissão o modo de 

trabalho para intérpretes de língua de sinais, a interpretação falada no modo simultâneo 

implica tipicamente no uso de um equipamento de transmissão eletroacústica. Também é 

pertinente mencionar um tipo especial de interpretação simultânea falada, que é a 

interpretação simultânea com texto, realizada na cabine. De acordo com o autor, devido ao 

fato de o texto-fonte vir pelo canal acústico, com vários falantes se desviando de seus textos 

para fazer comentários ou realizando omissões para poupar tempo, essa variante da 

modalidade não se resume à tradução à prima vista, mas é considerada uma forma complexa 

de interpretação simultânea com um componente de tradução à prima  vista, considerando que 

o intérprete precisa estar atento às digressões e omissões presentes no discurso do falante ao 

acompanhar o texto de apoio.   
3.2.2.3. Interpretação sussurrada  

Pöchhacker (2004) afirma que a interpretação sussurrada, também conhecida pelo 

termo francês chuchotage34, na verdade não é realizada através de sussurros, mas pela fala em 

um tom mais baixo. A modalidade é realizada da seguinte forma: o intérprete trabalha 

próximo a um ou no máximo dois ouvintes e provê a tradução. A interpretação sussurrada 

também é possível com um equipamento de transmissão portátil (microfone e fones de ouvido 

com receptores), como os utilizados em visitas guiadas. Segundo o autor, a interpretação 

simultânea com equipamento técnico completo está tão consolidada nos dias de hoje que o                                                            
34 Do verbo “chuchoter”, que significa “cochichar, sussurrar” em português. 
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termo “interpretação simultânea” é mais frequentemente utilizado no sentido de interpretação 

de língua falada com o uso de um equipamento em uma cabine à prova de som.  

Pagura (2012, p. 212) define a interpretação sussurrada da seguinte maneira: 

 

Uma outra forma de se realizar a interpretação simultânea é a chamada 
“interpretação cochichada” ou “chuchotage”– outro termo em francês usado por 
intérpretes de todo o mundo –, em que o intérprete se senta próximo a um ou dois 
ouvintes e interpreta simultaneamente a mensagem apresentada em outro idioma. 
Por ser essa a forma mais utilizada atualmente, não é nada incomum que as pessoas 
não familiarizadas com a terminologia profissional chamem de “simultânea” a 
qualquer tipo de interpretação que tenham presenciado.   

 Há três pontos interessantes a serem discutidos na fala de Pagura (2012): a utilização 

do termo “interpretação cochichada”, utilizado com menor frequência que “interpretação 

sussurrada”; a perspectiva da interpretação sussurrada como um tipo de interpretação 

simultânea; e a observação de que pessoas não familiarizadas com a terminologia da área 

consideram a sussurrada um tipo de simultânea, o que se opõe ao exposto por Pöchhacker 

(2004). Para o teórico austríaco, devido à consolidação da interpretação simultânea, este 

termo é associado apenas à modalidade feita com o equipamento de som, e não à sussurrada.   
3.2.2.4. Tradução oral à prima vista 

 

Pöchhacker (2004) também aborda outra modalidade: a tradução oral à prima vista. De 

acordo com o autor, ela consiste em um tipo especial de simultânea, na qual um texto escrito é 

traduzido à medida que o intérprete o lê. A produção do texto-alvo do intérprete é 

concomitante não à elocução do texto-fonte, mas à percepção visual do intérprete do texto 

escrito em tempo real. Caso o intérprete esteja trabalhando à prima vista sem as restrições do 

desempenho em tempo real para uma audiência grande, esta modalidade se mesclará com a 

consecutiva ou até mesmo lembrará a modalidade intermitente (explicada a seguir), dando 

certa margem para revisão e correção de possíveis erros.  

 

3.2.2.5. Interpretação intermitente 
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No Brasil, Pagura (2002, p. 212), tece estas considerações sobre a interpretação 

intermitente: 

A modalidade intermitente (ou “sentence-by-sentence”, ou ainda “ping-pong”) não 
é comumente estudada por pesquisadores da área, nem é utilizada por profissionais 
em eventos de caráter internacional. É vista mais freqüentemente em reuniões nas 
quais se pede a uma pessoa que fala as duas línguas, via de regra sem qualquer 
treino em interpretação, para que se coloque ao lado de um palestrante estrangeiro e 
traduza o que ele está dizendo. O palestrante fala uma ou duas frases curtas e faz 
uma pausa para que as suas sentenças sejam traduzidas para o idioma da platéia. 
[…]. É comum algumas pessoas confundirem essa modalidade de interpretação com 
o que os profissionais chamam de consecutiva [...].  

Pagura (2002) frisa que a modalidade em questão geralmente não é objeto de estudo 

por pesquisadores da área de interpretação ou utilizada em grandes eventos, além de não ser 

ensinada nos cursos de formação em intérpretes. É normalmente realizada em reuniões com 

pequenos grupos, em que o intérprete escuta apenas uma frase ou duas e expressa o que o 

interlocutor proferiu.  

 Pöchhacker (2004) acentua que há um contraste entre a interpretação consecutiva e a 

intermitente. Conforme suas ponderações, a modalidade a consecutiva com o uso de notas 

sistemáticas é às vezes mencionada como consecutiva clássica, em contraste com a 

interpretação intermitente, sem o uso de notas, o que frequentemente ocorre de forma 

bidirecional na interpretação de enlace.  

 De modo a sistematizar os parâmetros e constelações propostos por Pöchhacker (2004) 

e compreendê-los mais claramente, podemos observar a Ilustração II, de nossa autoria, 

disposto a seguir:  

 

Ilustração II – Parâmetros e constelações de interação 
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 Nesse capítulo, foram contemplados os fundamentos teóricos referentes à 

interpretação. As perspectivas de pesquisadores da área foram discutidas por meio do 

confronto entre suas diversas concepções acerca da atividade. Também foram explicitados os 

parâmetros intrassociais e intersociais, como a interpretação de negociações, a interpretação 

legal e a interpretação comunitária, que estão presentes no cotidiano dos TPICs em suas 

atuações como intérpretes, bem como as modalidades linguísticas e o modo de trabalho 

(interpretação consecutiva, simultânea, sussurrada, tradução à prima vista e intermitente). No 

próximo capítulo, serão apresentadas as questões metodológicas para a realização da coleta e 

posterior análise de dados. 
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4. QUESTÕES METODOLÓGICAS  
 No capítulo anterior, foram discutidos fundamentos teóricos referentes à interpretação. 

Perspectivas diferentes a respeito do fenômeno foram confrontadas e conceitos abrangendo os 

contextos da interpretação e das suas modalidades foram apresentados. Neste capítulo, será 

traçada a metodologia do trabalho aqui ensejado, abordando-se temas relacionados à 

aplicação do questionário respondido por TPICs credenciados na Jucec e/ou membros da 

ACETESP. Mediante esse questionário foram coletados os dados que permitiram elucidar as 

questões levantadas neste estudo. 

 

4.1.  Natureza do estudo  
Consoante Vieira (2009, p.5), existem pesquisas quantitativas e qualitativas. Sobre essa 

temática, vejam-se estas afirmações feitas por Vieira relativas à pesquisa quantitativa: 

 

Na pesquisa quantitativa, as informações são de natureza numérica. O pesquisador 
buscar classificar, ordenar ou medir as variáveis para apresentar estatísticas, 
comparar grupos ou estabelecer associações. O conhecimento obtido é 
generalizável, ou seja, é possível estender, com certeza margem de erro, o resultado 
da pesquisa para toda a população de onde proveio a amostra.  

  Conforme o disposto pela autora, é possível categorizar esta pesquisa como 

quantitativa, considerando que será feita uma análise a partir dos dados estatísticos coletados 

através do questionário. Além disso, as respostas poderão, em certa medida, representar a 

população estudada, no caso, os TPICs do Estado do Ceará, por meio da amostra de 

respondentes. 

  Com relação a uma pesquisa qualitativa, Vieira (2009, p. 5s) apresenta as seguintes 

considerações: 

 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador busca, basicamente, levantar as opiniões, as 
crenças, o significado das coisas nas palavras dos participantes da pesquisa. Para 
isso, procura interagir com as pessoas, mantendo a naturalidade. A pesquisa 
qualitativa não é generalizável, mas exploratória, no sentido de buscar 
conhecimento para uma questão sobre a qual as informações disponíveis são, ainda, 
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insuficientes. A pesquisa qualitativa mostra as opiniões, as atitudes e os hábitos de 
pequenos grupos, selecionados de acordo com perfis determinados.     Embora haja uma pergunta no questionário aplicado aos TPICs indagado o conceito de 

interpretação de cada um dos respondentes, o propósito da pesquisa não é levantar questões as 

opiniões, crenças, atitudes e hábitos dos participantes da pesquisa. Logo, ela não poderia ser 

caracterizada como uma pesquisa qualitativa.  

 Outra questão que precisa ser definida acerca da pesquisa é se ela pode ser classificada 

como exploratória, descritiva ou explicativa. Com relação às pesquisas exploratórias, Gil 

(2010, p. 27) pontua:  

As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.  Seu 
planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados 
aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado.  
 
 

  Tendo em vista o fato de que o estudo em questão tenciona observar a questão da 

formação dos TPICs no Ceará de forma mais aprofundada, de modo a conhecer o perfil desses 

profissionais e explicitar possíveis lacunas. Além disso, hipóteses sobre a questão foram 

construídas. Tais aspectos caracterizam a pesquisa como exploratória. 

  No tocante às pesquisas descritivas, Gil (2010) as define da seguinte maneira “[...] As 

pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição de características de determinada 

população” (p. 27. Embora a presente pesquisa descreva algumas características da população 

em questão, tais como gênero, faixa etária, grau de escolaridade, formação etc., este não é o 

objetivo central da pesquisa. Portanto, não seria lícito afirmar que seu caráter é 

primordialmente descritivo.  

 No que se refere às pesquisas explicativas, Gil (2010, p.28) postula: 

 

As pesquisas explicativas têm como propósito identificar fatores que determinam ou 
contribuem para a ocorrência de fenômenos. Estas pesquisas são as que mais 
aprofundam o conhecimento da realidade, pois têm como finalidade explicar a razão, 
o porquê das coisas.  

 

A pesquisa em questão propõe promover a discussão relativa ao papel da formação em 

interpretação dos TPICs no Ceará, não tendo como foco explicar a razão do perfil desses 

profissionais apresentar-se desta forma. Por conseguinte, a presente pesquisa não se 

enquadraria como explicativa, sendo predominantemente exploratória. 
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Outra questão discutida por Gil (2010) refere-se à classificação da pesquisa segundo a 

natureza dos procedimentos empregados. Considerando-se os estudos preparatórios à 

elaboração e aplicação do questionário aos TPICs, é válido asseverar que esta pesquisa tem, 

em um primeiro momento, caráter bibliográfico e documental. Para Gil (2010, p. 29): 

 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 
livros, revistas jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. […] 
Praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a realização do 
trabalho que pode ser caracterizado como pesquisa bibliográfica.  
 

 Concordamos com as explanações feitas por Gil (2010) na citação acima, levando em 

consideração os momentos iniciais que serviram para dar sustentação à consecução desta 

pesquisa. Em primeiro lugar foi feita uma revisão bibliográfica referente à história do ofício 

de TPICs e à interpretação como atividade prática (com ênfase centrada na atuação de TPICs) 

e como área específica de estudo e de ensino (Estudos da Tradução em geral e estudos 

relativos à interpretação em particular). Nessa etapa introdutória, foi necessário consultar 

diversas obras nacionais e estrangeiras, na busca de documentos, relatos, textos de leis etc., 

que fossem úteis para uma melhor compreensão das temáticas supracitadas e, por 

conseguinte, decisivas na elaboração dos questionários, alvo maior desta pesquisa. 

 Para melhor fundamentar o valor de pesquisas de cunho bibliográfico e documental, 

observem-se as seguintes noções apresentadas por Gil (2010, p. 30s) sobre esse tema: 

 

A pesquisa bibliográfica fundamenta-se em material elaborado por autores com o 
propósito específico de ser lido por públicos específicos. Já a pesquisa documental 
vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas, tais como 
assentamento, autorização, comunicação, etc. […] O que geralmente se recomenda é 
que seja considerada fonte documental quando o material consultado é interno à 
organização, e fonte bibliográfica quando for obtido em bibliotecas ou bases de 
dados. ”   

 Comungando as ideias expostas acima, é legítimo reconhecer que o estudo aqui 

apresentado também possui caráter documental, considerando-se que, além da revisão 

bibliográfica, igualmente faz parte de sua estrutura a consulta acurada a diferentes 

documentos, tais como editais anteriores lançados pela Jucec (p.ex.: Edital nº 001/2010, de 07 
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de outubro de 2010), textos legais brasileiros (Decreto nº 13.609, de 21 de outubro de 194335, 

diversos textos de leis, decretos e disposições contidos nas CLB, CLP e CLIB, dentre outros), 

estatuto da ACETESP etc.  

 Entretanto, é possível afirmar, mediante as observações pontuadas por Gil (2010, 

p.35), que a pesquisa consiste majoritariamente em um levantamento. Conforme o autor: 

 

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de 
informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, 
em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 
correspondentes aos dados coletados. 

  Considerando-se que o presente estudo envolverá uma população estudada, isto é, os 

TPICs do Estado do Ceará, e que consistirá da aplicação de um questionário, assim como de 

posterior codificação, tabulação e aferição de seus resultados, este estudo caracteriza-se como 

um levantamento.  

  Vieira (2009) designa esse tipo de pesquisa como “levantamento de dados por 

amostragem”. Para a autora: “Tais pesquisas são eminentemente quantitativas porque são 

feitas com base em critérios estatísticos. O levantamento de dados pode ser feito por correio, 

e-mail ou Internet, por telefone, por entrevista. ” (p. 7). A avaliação dos dados da pesquisa 

objeto desta dissertação foi feita com base na percentagem de cada resposta, o que caracteriza 

a pesquisa como levantamento. Além disso, a coleta de dados foi realizada por e-mail, 

utilizando-se a ferramenta Google Forms. 

  Portanto, para atingir os objetivos propostos durante o processo, foram utilizados os 

seguintes procedimentos: 

a) leitura e análise do referencial teórico relacionado aos conceitos de interpretação, 

nomeadamente definições e reflexões pertinentes ao desenvolvimento do estudo; 

b) elaboração de um questionário referente à formação dos TPICs, ao conhecimento 

das modalidades de interpretação e aos contextos com os quais estes tradutores se 

deparam em suas atuações; 

c) aplicação do questionário aos TPICs; 

                                                           
35 Decreto que estabelece Regulamento mais recente para o ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial no 
território da República. 
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d) coleta dos dados, observando aspectos relevantes para a construção de um perfil 

da classe profissional; 

e)  avaliação e análise dos dados catalogados, a fim de estabelecer possíveis 

esclarecimentos sobre questões levantadas ao longo da pesquisa. 

 

4.2. Local do estudo  
 Este estudo foi conduzido na cidade de Fortaleza, no Ceará. Os dados foram gerados e 

coletados mediante um questionário online, tendo como suporte a ferramenta Google Forms. 

 

4.3. Participantes do estudo  
  Os Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais licenciados pela Junta Comercial do 

Estado do Ceará foram os sujeitos envolvidos na pesquisa, especialmente – embora não 

necessariamente – os membros da ACETESP, entidade que, em forma de associação de classe, 

representa os TPICs do Estado do Ceará, e cujo presidente prontamente acedeu à solicitação 

desta pesquisadora. Nosso estado conta com 60 TPICs. Entretanto, o questionário 

desenvolvido nesta pesquisa foi aplicado apenas com 53 deles, devido ao fato de o 

questionário ter sido enviado aos respondentes via e-mail e sete desses profissionais não terem 

disponibilizado seus endereços eletrônicos.  

 

4.4. Elaboração do questionário  
 Nas seções anteriores, foram delineados aspectos como a natureza, local, e 

participantes do estudo. Nesta seção, nossa atenção estará voltada para a elaboração do 

questionário aplicado aos TPICs do Ceará.  
4.4.1. Instrumentos de coleta de dados  
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Dada a natureza da pesquisa, foi utilizado um instrumento de coleta de dados, a saber, 

um questionário online elaborado a partir da ferramenta Google Forms. Esse instrumento 

serviu para analisar o perfil profissional dos TPICs, especialmente com relação à hipótese de 

terem formação em interpretação. Vale ressaltar que todos os dados somente foram coletados 

após a aprovação desse projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Ceará. 

Uma vez que foi realizada uma pesquisa com questionário, é importante conceituar 

esse instrumento de coleta de dados. Segundo Vieira (2009, p.15): 

Questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de questões 
sobre determinado tema. O questionário é apresentado aos participantes da pesquisa, 
chamados respondentes, para que respondam às questões e entreguem o questionário 
preenchido ao entrevistador, que pode ser ou não o pesquisador principal. As 
respostas são transformadas em estatísticas.   

 Partindo-se da definição acima exposta, infere-se, infere-se que o instrumento de 

coleta de dados utilizado na pesquisa se enquadra nessa categoria, visto que foram elaboradas 

perguntas sobre a formação em interpretação dos TPICs. Os respondentes preencheram o 

questionário e os dados coletados foram transformados em dados gerados pela própria 

ferramenta. Neste caso em particular, entende-se que a autora do presente estudo desempenha 

simultaneamente as funções de pesquisadora principal e entrevistadora. Também será tarefa 

sua proceder à avaliação dos dados e, em uma etapa posterior, aos comentários resultantes dos 

resultados obtidos.  
4.4.2. Itens do questionário  

O questionário on-line objeto deste trabalho compõe-se de catorze questões de 

múltipla escolha e três questões abertas. A seguir, as questões apresentadas serão descritas de 

maneira breve, ressalvando-se que seu texto integral pode ser consultado no Apêndice A desta 

dissertação.  

 Na primeira questão, solicita-se o consentimento do participante envolvido na enquete 

para responder o questionário. Clicando na opção “concordo com a participação no 

questionário”, automaticamente o respondente poderia continuar a tarefa de preenchimento e 

resposta das perguntas ali contidas. 
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Com as três questões seguintes, tem-se por meta perscrutar o perfil dos TPICs 

respondentes no tocante ao seu tempo de atuação no ofício, bem como ao gênero e à 

respectiva faixa etária.  

Mediante as questões de 4 a 10, a intenção é verificar padrões referentes ao perfil 

profissional de cada TPIC, a saber, línguas de trabalho, formação no Ensino Superior em geral 

e formação acadêmica em Tradução e/ou Interpretação. Por meio das questões de 11 a 14, 

objetiva-se averiguar se os TPICs entrevistados já realizaram a prática da intepretação no 

exercício de seu ofício e, em caso afirmativo, em que contextos, bem como se considerariam 

tal competência essencial para o ofício. A questão 15 destina-se a verificar a visão dos 

próprios TPICs entrevistados sobre o conceito de interpretação. A questão 16 tem por objetivo 

disponibilizar aos respondentes um espaço livre em que pudessem tecer quaisquer 

comentários que considerassem relevantes sobre o tema principal da entrevista. Com a última 

questão, solicitava-se aos participantes da enquete que, se desejassem, informassem um 

endereço eletrônico (e-mail) para contato, caso quisessem receber informações a respeito do 

resultado da pesquisa. 

 Após a coleta e a geração dos dados através do questionário proposto, as respostas 

obtidas foram aferidas. Foram gerados gráficos e, em seguida realizadas avaliações com base 

nos dados estatísticos resultantes dos gráficos. Desse modo, através da análise pormenorizada 

dos dados coletados e apresentados em forma de gráficos, logrou-se, por um lado, observar e 

delinear, com base em dados estatísticos, o perfil profissional dos TPICs do Estado do Ceará 

em termos gerais e com um enfoque voltado para a hipótese de sua formação em 

interpretação. Por outro lado, foi possível obter informações dos respondentes sobre a 

importância de uma formação nessa área para o exercício da função de TPIC. Suas opiniões 

lançam luz sobre o modo como os profissionais envolvidos na pesquisa se posicionam em 

relação à atividade de Intérprete Comercial, parte integrante do ofício paralelamente ao de 

Tradutor Público, já estabelecida no Decreto nº 13.609, de 21 de outubro de 1943, em que se 

estabeleceu um novo regulamento para o ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial no 

território da República do Brasil.  
4.4.3. Método de abordagem aos sujeitos do estudo 
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 Somente após a execução desta pesquisa ter sido aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, os participantes deste estudo foram abordados. 

Primeiramente havíamos preparado uma carta de apresentação, em que expúnhamos os 

motivos e o teor da nossa pesquisa e também solicitávamos a participação dos TPICs em 

nosso estudo. A abordagem aos respondentes foi feita por intermédio do presidente da 

Associação Cearense de Tradutores Públicos (ACETESP)36, que forneceu os endereços 

eletrônicos dos membros da referida associação. Observe-se que os endereços também estão 

disponíveis no site da Junta Comercial do estado do Ceará, mas entendemos que o caminho 

mais adequado seria através da representação da associação de classe, ou seja, a ACETESP. 

Após a obtenção dos endereços eletrônicos, os TPICs receberam o formulário online, que 

deveria ser respondido com a garantia de que manteríamos a anonimidade dos dados e das 

respostas de todos os respondentes. Em outros termos, havia nosso compromisso claramente 

expresso no termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B) de não fazermos 

nenhuma revelação que permitisse uma ligação entre respostas e respondentes vinculados aos 

nomes destes. Confirmando nosso propósito de manter o caráter anônimo das informações 

coletadas, não constam, no texto deste trabalho, nem os nomes nem quaisquer identificadores 

dos sujeitos participantes da pesquisa.  

 

4.4.4. Critérios  
 O questionário proposto neste estudo é definido por Vieira (2009) como um 

questionário de autoaplicação. Para a autora: “Os questionários entregues aos respondentes 

para que eles mesmos os preencham são denominados questionários de autoaplicação. 

Podem ser enviados aos respondentes por correio, por e-mail ou Internet. ” (P. 18). O 

questionário elaborado foi enviado por e-mail aos TPICs, que o responderam. Após os 

respondentes terem enviado os questionários respondidos, a própria ferramenta Google Forms 

gerou os dados estatísticos e os gráficos para representá-los. 

                                                           
36 Embora o link da Jucec traga uma lista com os nomes e os endereços de cada TPIC, preferimos confirmar os 
dados com os da ACETESP, uma vez que havíamos constatado o seguinte fato: no site da Jucec ainda se podiam 
ver os dados referentes a um tradutor de alemão já falecido. Isso nos fez considerar a necessidade de recorrer à 
ACETESP, a fim de obtermos informações com o máximo de fidedignidade e atualidade. 
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 De acordo com Vieira (2009, p.19), o levantamento de dados por e-mail ou Internet, 

apesar de ainda ter um histórico de uso recente, apresenta algumas vantagens, entre as quais 

se podem citar a facilidade na distribuição dos questionários e a rapidez no processo dos 

dados coletados. Além disso, ao contrário de entrevistas pessoais que precisem ser realizadas 

com a presença do entrevistador, os questionários enviados pela via on-line permitem que os 

sujeitos da pesquisa, respeitando-se o prazo determinado pelo iniciador da pesquisa, 

respondam às questões no momento disponível e durante o tempo que julgarem necessário, 

sem grandes pressões para finalizá-lo. É pertinente ressaltar que, com a aplicação dos 

questionários na modalidade on-line, exclui-se a possibilidade de um certo desconforto – ou 

até mesmo sentimento de intimidação – que os respondentes pudessem vir a ter, ao serem 

abordados diretamente pelo entrevistador, caso se tratasse de um questionário para 

preenchimento presencial. No que concerne ao próprio pesquisador/entrevistador, o 

questionário de aplicação on-line apresenta duas vantagens. Em primeiro lugar, as respostas 

são coletadas em formato padrão, facilitando a análise dos dados, e em segundo, tem-se a 

garantia de que o entrevistador não influenciou o respondente com sua presença 

possivelmente geradora de desconforto ou intimidação. 

 Não obstante, Vieira (2009, p. 19) igualmente aponta duas desvantagens impostas por 

esse instrumento de coleta de dados. A primeira diz respeito à restrição de sua aplicação a 

usuários da Internet37. A segunda desvantagem, que poderia ser considerada mais séria, refere-

se à dúvida que o pesquisador enfrenta sobre a real disposição dos respondentes em 

atenderem à sua solicitação. Apesar desses dois pontos negativos levantados pela autora, esse 

instrumento de coleta de dados foi escolhido, porque as vantagens superam as desvantagens. 

Não se pode conceber nos dias de hoje, por exemplo, que um TPIC atue em seu campo de 

trabalho sem fazer uso da Internet. Este argumento, por si só, já anula a possibilidade de 

existência da primeira desvantagem como fator que impedisse, de maneira ampla, a realização 

da pesquisa objeto deste trabalho. Por outro lado, para garantirmos uma maior disposição dos 

TPICs consultados em responderem os questionários, optamos por contatar primeiramente o 

presidente da ACETESP e, uma vez cientes de sua anuência sobre a realização da pesquisa, o 

orientador desta dissertação, que também é TPIC pela Jucec, enviou uma mensagem                                                            
37 Como será mostrado na seção 5.1, apenas sete TPICs registrados na JUCEC não disponibilizam endereço 
eletrônico. Segundo se pôde constatar através de informações de pessoas da área, trata-se de TPICs que já não 
mais traduzem com tanta frequência ou de forma nenhuma. 
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eletrônica a cada um de seus colegas TPICs explicando a intenção e os motivos para a 

realização da pesquisa. Entre outros pontos, ele frisava em sua mensagem o contato que já 

fora estabelecido com o presidente da ACETESP, e que este “verificou tratar-se de uma 

pesquisa séria, que inclusive já fora aprovada pelo Comitê de Ética da UFC.” Acreditamos 

que o envio dessa mensagem gerou confiança entre os TPICs, de modo que se pôde constatar 

um alto grau de respostas (62,26%). 

 Outra questão ressaltada por Vieira (2009, p. 36) diz respeito aos tipos de questões e 

de respostas que podem constar em uma pesquisa deste gênero. Primeiramente, a autora 

define as questões fechadas: 

 

Nas questões fechadas, você oferece ao respondente algumas alternativas de 
resposta. A pessoa deve ler a questão, optar por uma das respostas que lhe são 
apresentadas e fazer uma marca convencional indicando sua opção no campo que 
está reservado para isso. […]. Quando se perguntam fatos ou atitudes, duas 
categorias de resposta são, em geral, suficientes.  

 

 Vieira (2009, 40s) ainda propõe uma classificação para as questões fechadas, 

distinguindo-as entre questões binárias, de múltipla escolha e escalonadas.  Segundo a autora, 

as questões binárias permitem apenas dois tipos de resposta, como “sim” ou “não”. Já as 

questões de múltipla escolha oferecem várias opções de resposta ao respondente para que ele 

mesmo faça a escolha. Nas questões escalonadas, as alternativas são organizadas em escala, 

de tal maneira que o respondente indica o posicionamento sobre a pergunta feita. Na pesquisa 

em questão, na questão escalonada, foi utilizada a escala de Likert, em que o questionamento 

é formado por uma declaração, de modo que o respondente assinala seu grau de concordância 

com cada uma das declarações que o pesquisador dispuser. Segundo a autora, o sistema dos 

itens de Likert proporciona mais flexibilidade ao questionário e pode tornar a participação 

mais agradável.  

 Consoante a autora, as questões fechadas apresentam vantagens, como a facilidade de 

respondê-las e de analisá-las, além de permitirem o estabelecimento de comparações. 

Contudo, uma desvantagem é ressaltada: o fato de oferecem alternativas ao respondente faz 

com que ele forneça respostas que não necessariamente o faria por si mesmo. Por esse motivo, 

a autora aconselha a utilizar esse tipo de questão apenas em perguntas mais simples, em que o 

respondente saiba escolher entre as opções oferecidas. 
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 Com relação às questões abertas, Vieira (2009, p. 50) afirma que estas “[...] não 

sugerem qualquer tipo de resposta. As respostas são espontâneas, isto é, dadas nas próprias 

palavras do respondente. […] A questão também é aberta quando você pede ao respondente 

que complete uma sentença”. Conforme a autora, as questões abertas possuem vantagens, 

como a possibilidade de permitir que os respondentes se expressem com suas próprias 

palavras, além de indicar seu nível de informação e propiciar o aparecimento de informações 

inesperadas, que ajudarão a compreender o fenômeno estudado. Vieira (2009) observa, porém, 

que as questões abertas possuem desvantagens, como a impossibilidade de tabular os 

resultados e de realizar uma análise estatística. Além disso, elas exigem reflexão para se 

chegar a uma resposta e podem desagradar o respondente por serem mais complexas, o que 

pode impulsioná-lo a desistir de participar da pesquisa.  

Outras informações factuais relevantes mencionadas por Vieira (2009, p.54) remetem 

à ordem das questões. A autora propõe que o pesquisador comece perguntando fatos, como 

informações demográficas do respondente (gênero, faixa etária, escolaridade), e somente em 

seguida perguntar sobre as opiniões e sentimentos do participante em relação ao tema 

estudado. Dessa forma, o questionário flui do mais fácil/concreto para o mais difícil/abstrato. 

Por último, Vieira (2009) sugere que o questionário seja curto, variando entre 15 a 30 

questões, uma vez que, caso seja muito extenso, o respondente pode-se sentir tentado a não 

participar da pesquisa.  

 Diante do exposto, a elaboração do referido questionário foi norteada pelos 

fundamentos teóricos propostos por Vieira (2009). As questões 1, 2 e 3 são fechadas e de 

múltipla escolha, visto que, por solicitarem informações demográficas aos respondentes, são 

informações objetivas, o que torna a escolha mais simples.  

Já as questões 4 e 5 são de múltipla escolha, mas é permitido ao respondente que 

assinale mais de uma alternativa, uma vez que, no caso dessas questões, as respostas não eram 

exclusivas, permitindo mais de uma possibilidade. Nessas questões, havia também a opção 

“Outros”, caso o respondente se identificasse com outra alternativa. As questões 6, 8 e 11 são 

fechadas e binárias, permitindo ao respondente escolher apenas entre “sim” e “não”, tratando-

se, assim, de perguntas simples. As questões, 7, 9, 10, 12 e 14 são de múltipla escolha, mas 

permitem ao respondente marcar mais de uma alternativa, visto que as respostas também não 
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são exclusivas. Vale ressaltar que as questões 12 e 14 ofereciam a opção “Outros”, para que o 

respondente assinalasse e especificasse caso se identificasse com outra possibilidade. 

A questão 13 é fechada e escalonada. Foi utilizada a escala de Likert para que o 

respondente se posicionasse a respeito da seguinte declaração: “A formação em interpretação 

é um componente essencial para a realização da minha função de TPIC. ” Foram ofertadas 

cinco respostas: “concordo totalmente”, “concordo”, “indeciso (a) ”, “discordo” e “discordo 

totalmente”. Utilizamos esta escala para essa questão, por se tratar de uma pergunta mais 

subjetiva que as perguntas anteriormente tratadas, o que ajudaria o respondente a se 

posicionar sobre o tema. 

 As questões 15 e 16 são abertas. Aqui se optou por esse modelo de questão, porque as 

perguntas 15 e 16 abordam temas mais abstratos, como a concepção dos respondentes a 

respeito da interpretação, além de conterem um espaço livre, destinado a possíveis 

considerações adicionais. Dessa forma, seria mais produtivo aferir as respostas com base nas 

palavras dos próprios respondentes quanto à indagação feita. A questão 17 é aberta, mas 

destina-se apenas a deixar o e-mail de contato caso o respondente queira receber informações 

sobre a pesquisa. 

 Neste capítulo, foram traçados os aspectos metodológicos da presente investigação, 

como a natureza, local e participantes do estudo, além dos instrumentos de coleta de dados e 

suas particularidades, como os itens do questionário, o método de abordagem e critérios para 

a sua elaboração. No próximo capítulo, serão apresentados os dados coletados através do 

formulário online gerado pela ferramenta Google Forms e sua posterior discussão e análise. 
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5. O PERFIL DA CLASSE PROFISSIONAL DOS TPICS NO CEARÁ 

 

 No capítulo anterior, foram delimitados os aspectos de caráter metodológico da 

pesquisa, tais como a natureza, local e participantes do estudo, bem como questões 

relacionadas ao instrumento de coleta de dados utilizado na presente pesquisa: o questionário 

gerado a partir da ferramenta Google Forms. Neste capítulo, serão apresentados os dados 

coletados, e proceder-se-á à sua avaliação e discussão. 

  

5.2. Apresentação, avaliação e discussão dos dados coletados 

 

 Como descrito no capítulo anterior, o questionário on-line foi aplicado aos tradutores 

públicos registrados na Junta Comercial do Estado do Ceará com o suporte da ferramenta 

Google Forms. Atualmente, a Jucec apresenta em seu site a seguinte distribuição de TPICs 

registrados por idioma38: 4 de alemão, 11 de espanhol, 9 de francês, 30 de inglês e 6 de 

italiano, totalizando 60 profissionais. Entretanto, é relevante ressaltar que 7 dos tradutores não 

disponibilizaram seus contatos de e-mail no site da instituição. Desse modo, o questionário foi 

aplicado com 53 profissionais, dentre os quais 33 o responderam, perfazendo 62,26% dos 

respondentes, o que se traduz em uma alta taxa de respostas. A seguir, serão apresentados os 

dados obtidos a partir de cada questão proposta aos tradutores no referido questionário39. 

 

5.1.1. Tempo de exercício no cargo 

 

 A primeira pergunta do questionário refere-se ao tempo de exercício de cada 

respondente como tradutor público e intérprete comercial. Ao serem questionados sobre há 

quantos anos exercem o cargo, 81,8% afirmaram ocupar a função há quatro anos; 3%, há dez 

anos; 6,1%, há trinta anos; e 9,1%, há mais de 30 anos. 

                                                            
38 A lista de TPICs registrados está disponível no site da Jucec: http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-
interpretes. Última visualização em 10.01.2017. 
39 Reiteramos que os TPICs respondentes são apenas aqueles que liberaram a ativação do questionário on-line 
após haverem clicado em “Eu concordo com a participação no questionário”, respondendo ao seguinte comando 
inicial: “Clique em uma das opções abaixo”. 

http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-interpretes
http://www.jucec.ce.gov.br/index.php/tradutores-interpretes
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Gráfico I – Tempo de exercício dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Ceará  

 

Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 O gráfico acima certamente reflete a seguinte situação: o último concurso promovido 

pela Jucec data do ano de 2010/2011, e o penúltimo, de 198240. Como não há concursos para 

essa função com frequência, há a possibilidade de que os tradutores dos concursos anteriores 

tenham encerrado suas atividades ou até mesmo falecido, o que torna os tradutores do 

concurso mais recente a maioria nessa amostra41.  
5.1.2. Gênero 

 

Na segunda pergunta, indagou-se o gênero dos entrevistados. Havia as seguintes 

opções: ‘masculino’, ‘feminino’ e ‘prefiro não responder’. Conforme o gráfico gerado, 57,6% 

declararam-se do gênero masculino, e 42,4% do feminino. 

 

                                                            
40 http://jucec.app-h.etice.ce.gov.br/index.php/noticias/43499-2016-05-13-17-01-12 
41 É sabido que o último concurso para provimento de vagas do ofício de TPIC no Estado do Ceará ocorreu em 
2010/2011, e o penúltimo, em 1982. Os números registrados nas respostas que não correspondem ao período 
contado desde um destes anos devem-se à vinda para o Ceará de TPICs originalmente concursados em outros 
estados e que, ao virem para o Ceará, fizeram valer o que reza o Art. 13 do Decreto nº 13.609, de 21 de outubro 
de 1943. 
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Gráfico II – Gênero dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Ceará 

 
 

Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

No site da Junta Comercial, há 31 tradutores e 29 tradutoras registrados. Tal número 

proporciona uma representatividade equilibrada entre ambos os gêneros. Desse modo, é 

possível depreender que a amostra foi maior de tradutores do gênero masculino devido ao fato 

de mais homens terem respondido o questionário.  

 

5.1.3. Faixa etária 

 

 A terceira pergunta abordou a faixa etária dos tradutores. As opções propostas foram 

as seguintes: entre 21 e 30 anos; entre 31 e 40 anos; entre 41 e 50 anos; entre 51 e 60 anos; 

acima de 60 anos. Dentre essas alternativas, nenhum entrevistado afirmou ter entre 21 e 30 

anos; 24,2%, entre 31 e 40 anos; 33,3%, entre 41 e 50 anos; 21,2%, entre 51 e 60 anos; e 

21,2%, acima de 60 anos. As respostas podem ser visualizadas no gráfico a seguir: 

 

Gráfico III – Faixa etária dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Ceará 
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Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

É possível deduzir, a partir da aferição dos dados da presente questão, que não há 

candidatos na faixa etária entre 21e 30 anos nessa amostra de respondentes. Considerando que 

o último concurso foi realizado há cinco anos, os candidatos com essa faixa etária teriam que 

ter prestado o concurso com 21 anos completos. Entretanto, como se trata de um concurso 

para uma área bastante específica, que demanda o conhecimento de diversos campos e uma 

bagagem linguístico-cultural, provavelmente os candidatos nessa faixa etária não teriam sido 

bem-sucedidos nas provas por ainda não terem a experiência e o background necessário. 

Poder-se-ia supor que a faixa acima de 60 anos corresponderia apenas a TPICs concursados 

em 1982 ou em anos anteriores ao último concurso e vindos para o Ceará com solicitação de 

transferência. Todavia, como não há limite de idade para admissão de TPICs nos concursos e 

tampouco no momento da posse, é plenamente aceitável que tenha havido candidatos 

aprovados em 2011 que já se encontravam ou agora se encontram na faixa etária acima de 60 

anos. 
 

5.1.4. Língua (s) de trabalho 

 

Nesta questão, os respondentes davam informações sobre suas línguas de trabalho 

como TPIC, podendo marcar mais de uma opção. 12,1% declararam ser de alemão; 9,1%, de 
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espanhol; 15,2%, de francês; 60,6%, de inglês; 3%, de italiano; e 6,1% declararam ter outras 

línguas de trabalho como TPIC (português). Podemos observar as respostas obtidas no gráfico 

abaixo:  

 

Gráfico IV – Línguas de trabalho dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Ceará 

 

Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 A partir dos dados coletados, é possível inferir que todos os tradutores de alemão 

responderam à pesquisa, bem como a maioria dos tradutores de inglês, visto que já é sabido o 

número de tradutores habilitados em cada idioma: 4 tradutores de alemão, 11 de espanhol, 9 

de francês, 30 de inglês e 6 de italiano. Como 6,1% dos respondentes afirmaram terem 

também o português como língua de trabalho, podemos compreender que a pergunta 

apresentada no questionário não foi suficientemente precisa, já que admitiu essa resposta que, 

na verdade, é totalmente procedente. Afinal de contas, todos os TPICs estão habilitados a 

trabalhar traduzindo de uma língua estrangeira para o português e vice-versa. Concluímos 

também, diante deste resultado, que deveria ou poderia ter sido feita a seguinte questão: Qual 

a sua língua materna? Com isso, se algum TPIC respondesse, à guisa de exemplo, que sua 

língua materna era “italiano”, teria sido evidente que a língua portuguesa é um dos idiomas de 

trabalho. E na verdade o é para todos TPICs, independentemente de ser língua materna e 
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estrangeira, pois todos eles, como já apontam as provas escritas e orais, trabalham com as 

noções de “versão” e “tradução42”. 

 

5.1.5. Área de formação superior  
A quinta pergunta abordou a formação superior dos referidos profissionais. As 

seguintes opções foram apresentadas aos respondentes: “Não tenho formação superior”; 

Letras; Direito; Engenharias; Ciências Sociais; Ciências Econômicas e “Outras”. Os 

respondentes poderiam marcar mais de uma opção. Ao responderem, 9,1% dos entrevistados 

afirmaram não ter formação superior; 57,6% afirmaram ter formação em Letras; 12,1%, em 

Direito; 0%, em Engenharias; 12,1%, em Ciências Sociais; 6,1%, em Ciências Econômicas; e 

27,3%, em Outras (Linguística Geral e Aplicada; Ciências Contábeis; Fisioterapia; Ciências 

Humanas/Biológicas: Psicologia; História; Turismo; Língua Francesa; Comunicação Social; 

Pedagogia e Orientação Educacional). As respostas estão dispostas no gráfico a seguir:  
Gráfico V – Área de formação superior dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Ceará 

 

 
                                                            
42 Conferir os itens a) e b) do Art. 5º do Decreto nº 13.609, de 21 de outubro de 1943.  
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Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016)  
 A partir dessa amostra, depreende-se que a maioria dos tradutores possui formação 

superior em Letras, já que este curso superior normalmente está diretamente relacionado a 

línguas estrangeiras, embora na maioria das vezes não consista, aqui no Brasil, 

necessariamente em um curso de bacharelado ou habilitação específica em tradução43. Esta 

percentagem pode inclusive ser mais elevada, levando-se em conta que alguns respondentes, 

ao escolherem a opção “Outros” e inserirem cursos como Linguística Geral e Aplicada ou 

Língua Francesa, na verdade também se formaram em cursos superiores inseridos, de forma 

prática, na área de Letras44. Observa-se também uma quantidade significativa de profissionais 

de outras áreas do conhecimento (Direito – 12,1%; Ciências Sociais – 12,1%; Outras – 

27,3%), o que permite a interpretação de que a falta de requisitos para a formação em 

tradução fomenta o ingresso de profissionais de outras áreas na função.  
5.1.6. Formação acadêmica em tradução  

A sexta questão indaga se esses profissionais possuem formação acadêmica em 

tradução ou não. Como resposta, 21,2% dos entrevistados afirmaram que sim; e 78,8%, que 

não. Podemos observar os resultados da questão no seguinte gráfico: 

 

Gráfico VI – Formação acadêmica em tradução dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do 

Ceará 

                                                           
43 Recentemente, por ocasião do XII Encontro Nacional de Tradutores e VI Encontro Internacional de Tradutores 
realizado na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) entre os dias 20 e 23 de setembro de 2016, o comitê 
organizador desse evento apresentou em seu portal uma lista dos cursos de graduação em Tradução oferecidos 
em IES brasileiras. Tal lista pode ser visualizada por meio de consulta a este link: 
http://www.abrapt.ileel.ufu.br/pt-br/outros-links/cursos. Último acesso em 10 de janeiro de 2017. 
44 A CAPES considera a área denominada LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES, e, dentro desta, uma subárea 
específica intitulada LETRAS E LINGUÍSTICA. Ver o link: http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-
de-avaliacao. Último acesso em: 10 de janeiro de 2017. Procedimento semelhante também é adotado pelo CNPq: 
http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf. Último acesso em: 10 de 
janeiro de 2017. 
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Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

Tal resposta provavelmente deve-se ao fato de não haver formação acadêmica na área 

no nosso estado até um período recente. Tal fato dificultava a esses profissionais o acesso à 

formação acadêmica, já que seria necessário viajar para outros estados ou países para realizar 

uma pós-graduação. Em 2014, foi criada a Pós-graduação em Estudos da Tradução (POET) na 

Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo a primeira na região Norte-Nordeste. Também é 

relevante salientar que em 1995 foi criado, no Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) da 

UFC, o Curso de Especialização em Tradução de Alemão, Francês e Inglês, no âmbito do qual 

foram formadas duas turmas. Em 2009, o mesmo DLE lançou um novo curso de pós-

graduação lato sensu, desta vez intitulado Curso de Especialização, também tendo sido 

formadas duas turmas45. Além desses cursos, a Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

ofertou três turmas durante o período de 2011 a 2014.  
5.1.7. Nível da formação em tradução 

 

 A sétima pergunta não foi considerada obrigatória e referia-se apenas aos tradutores 

que responderam à sexta pergunta afirmativamente, indagando qual o nível da formação 

superior em tradução dos participantes, que poderiam assinalar mais de uma opção. 14,3%                                                            
45 Para maiores detalhes sobre esses dois Cursos de Especialização, conferir VIANA, C.A.V.; FREITAS, L.F.; 
ROMÃO, T.L.C.R (2013, p. 85-99). 
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dos respondentes afirmaram ter graduação na área; 71,4%, especialização; e 14,3%, mestrado 

em tradução. Os dados estão dispostos no gráfico a seguir: 

 

Gráfico VII -  Nível da formação em tradução dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do 

Ceará  

 

Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

Como já foi mencionado no item anterior, nosso estado ofereceu apenas dois cursos de 

especialização por um curto período de tempo, além de um programa de mestrado que foi 

aberto recentemente, o que dificulta o acesso dos respondentes a uma formação acadêmica na 

área. O fato de mais respondentes terem o nível de especialização provavelmente deve-se ao 

fato de ter sido o tipo de curso com mais turmas e mais opções, já que houve cinco turmas em 

duas universidades do nosso estado. Além disso, como já foi dito acima, não se pode excluir a 

possibilidade de alguém ter feito sua formação em tradução – independentemente do nível – 

em outro estado brasileiro ou mesmo no exterior.  

. 

5.1.8. Formação acadêmica em interpretação  

 

 Essa questão aborda a possível formação em interpretação do público-alvo do 

questionário. Ao serem indagados sobre essa questão, 18,2% afirmaram ter formação na área; 

e 81,8%, não. Podemos observar os dados obtidos no gráfico referente à questão:  
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Gráfico VIII – Formação em interpretação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Ceará  

 

 

 

Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 A apreciação dos dados dessa questão permite concluir que a ausência de cursos na 

área de interpretação no estado dificultava o acesso dos profissionais a essa qualificação, visto 

que os cursos de pós-graduação lato sensu e o mestrado acadêmico são em Estudos na 

Tradução, mas não há um curso de pós-graduação voltada para a formação específica em 

interpretação. Essa resposta comprova a hipótese de que os TPICs do Ceará, em geral, não 

têm formação em interpretação. Aqui, a pergunta cumpria seu objetivo de ainda não deixar 

claro de que tipo de formação se trataria, já que esse tema só seria desenvolvido na próxima 

questão.  
5.1.9. Nível da formação em interpretação  
 A presente questão relaciona-se com a anterior, sendo respondida apenas pelos 

participantes que deram uma resposta afirmativa à questão 8. Os respondentes poderiam 

assinalar mais de uma alternativa caso se aplicasse às suas realidades. Ao serem questionados 

sobre o nível da formação em interpretação, 16,7% afirmaram ter graduação na área; 66,7%, 
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especialização; 16,7%, mestrado; 0%, doutorado; e 0 %, pós-doutorado. Os resultados obtidos 

estão dispostos no gráfico a seguir: 

 

Gráfico IX – Nível da formação em interpretação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do 

Ceará  

 
Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 Os dados obtidos permitem inferir que, no tocante à formação acadêmica em 

interpretação, há mais respondentes com especialização em interpretação. A ausência de 

profissionais com doutorado e pós-doutorado na área justifica-se pelo fato de serem raros os 

programas no Brasil, e inclusive em outros países, os cursos de doutorado e pós-doutorado 

com linhas de pesquisa na área de interpretação. Como os respondentes não foram indagados 

sobre o local em que fizeram sua formação em interpretação nem sobre o nome do curso 

frequentado, pode-se tão somente especular que, no caso dos cursos de pós-graduação lato 

sensu – apresentados no gráfico como resposta de maior frequência – pode ter sido alguma 

disciplina de interpretação inserida no currículo de algum Curso de Especialização em 

Tradução / Estudos da Tradução ou algum outro curso congênere. A mesma afirmação poderia 

valer também para cursos de graduação e mestrado. Outra possibilidade é que tenham feito 
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seus cursos fora do Brasil, já que nosso país oferece pouquíssimos cursos de formação de 

intérpretes46. 
5.1.10. Modalidades-alvo da formação em interpretação  
 Esta questão aborda as modalidades de interpretação estudadas pelos TPICs em sua 

formação. Quatro alternativas foram propostas: interpretação simultânea; interpretação 

consecutiva; interpretação sussurrada e interpretação de negociações. Os informantes 

poderiam marcar mais de uma alternativa. Observa-se que 71,4% dos respondentes 

assinalaram a primeira modalidade; 100%, a segunda; 57,1%, a terceira; e 28,6%, a quarta. Os 

resultados estão dispostos no seguinte gráfico:  

 

Gráfico X – Modalidades-alvo da formação em interpretação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais 

do Estado do Ceará  

 

 

 

Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

                                                           
46 Recomendamos mais uma vez uma consulta ao rol de cursos de formação acadêmica em Tradução e 
Interpretação divulgado pelo comitê organizador do XVII Encontro Nacional de Tradutores e VI Encontro 
Internacional de Tradutores, realizado na Universidade Federal de Uberlândia entre os dias 20 e 23 de setembro 
de 2016. Tal consulta pode ser feita por este link: http://www.abrapt.ileel.ufu.br/pt-br/outros-links/cursos. Última 
consulta em: 11 de janeiro de 2017. 
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 A apresentação dos dados permite concluir que a modalidade consecutiva foi a mais 

indicada pelos respondentes, correspondendo a 100% dos que responderam afirmativamente à 

questão 9. Não é de se estranhar que a modalidade indicada com mais frequência tenha sido a 

interpretação consecutiva, já que ainda é muito utilizada em diferentes contextos de 

interpretação no nosso país. Ademais, tal modalidade prescinde de aparatos técnicos – 

normalmente caros – que são exigidos pela interpretação simultânea. A interpretação 

sussurrada, por sua vez, embora tenha largo emprego em eventos em que normalmente apenas 

uma ou duas pessoas necessitem de interpretação simultânea e sem cabine, normalmente não 

é treinada em cursos de formação. Estranha-se, ainda, que a interpretação de negociações não 

tenha sido citada com grande frequência, já que esta, em comparação à interpretação 

consecutiva, prescinde do estudo de técnica de tomada de notas. Na interpretação consecutiva 

propriamente dita, o intérprete normalmente precisa do suporte das anotações em pequenos 

blocos que lhe permitam compreender, assimilar e reverbalizar blocos mais longos de ideias47.   
5.1.11. Exercício da função de intérprete como TPIC 

 

 Na questão 11, os respondentes são questionados sobre o fato de já terem exercido a 

função de intérprete em uma das modalidades mencionadas na questão anterior. Observou-se 

que 75,8% afirmaram que sim; e 24,2%, que não. As respostas estão dispostas no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico XI – Exercício da função de intérprete como TPIC 

                                                           
47 Sobre tomada de notas em interpretação consecutiva, cf. ROMÃO (2014, p. 281-300). 
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Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 A amostragem das respostas permite deduzir que a prática da interpretação é frequente 

no exercício da função, visto que um número considerável foi revelado a partir do feedback 

dos respondentes, demonstrando que o conhecimento da prática pode ser considerado 

relevante para o exercício do cargo. 

  

5.1.12. Locais de atuação como TPIC  
 A décima segunda questão refere-se aos locais em que os respondentes atuaram como 

intérpretes. Os respondentes poderiam marcar de uma alternativa. Constatou-se que 40% 

afirmaram ter realizado o ofício da interpretação em tribunais; 16%, em cartórios de paz; 

40%, em cartórios de registro civil; 24%, em tabelionatos; 24%, em cartórios de imóveis; 8%, 

em hospitais; 8%, em igrejas; 20%, na Polícia Federal; 4%, em penitenciárias; 16%, em 

órgãos da administração pública; 44%, em empresas privadas; 24%, em portos; 0%, em 

aeroportos; 48%, em congressos/conferências48; e 28%, em outros (visitas oficiais; pesquisas 

                                                           48 TPICs são convocados para atuarem nos mais diversos eventos e locais de eventos. Desse modo, também 
podem ser convocados para traduzir e/ou interpretar em congressos e conferências especializadas, dependendo 
exclusivamente da decisão dos clientes, que, ao convocá-los, talvez acreditem ser uma espécie de selo de 
qualidade o fato de o TPIC ter sido concursado e lotado no âmbito de uma Junta Comercial. Também se pode 
especular que os clientes tenham as Juntas Comerciais como única referência de acesso a tradutores e/ou 
intérpretes profissionais. 
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de campo; capitania dos portos; universidades; reuniões em escritórios de advocacia, 

assembleias de condomínio; transporte urbano, processamento de dados, reunião de reitores 

brasileiros; missões acadêmicas). Vale ressaltar que aqui havia a possibilidade de múltipla 

escolha, ou seja, um mesmo respondente pode ter marcado todas. Os dados coletados podem 

ser visualizados através do gráfico a seguir:  
Gráfico XII – Locais de atuação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais no Estado do Ceará  

 
Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 A análise dos dados coletados permite observar que os contextos com os quais os 

respondentes se deparam com mais frequência em suas práticas profissionais são 

congressos/conferências, empresas privadas, tribunais e cartórios de registro civil, seguidos 

por ‘outros’, tabelionatos, cartórios de imóveis, Polícia Federal, órgãos da administração 

pública, cartórios de paz, hospitais, igrejas e penitenciárias. Nenhum respondente afirmou ter 

realizado o exercício da interpretação em hospitais49.   
                                                           
49 Como no Ceará não se conhece a prática da interpretação comunitária como descrita por Pöchhacker (2004) na 
seção 3.1.1.3 do capítulo 3, e como os dados do gráfico acima não nos mostram nenhuma participação de TPICs 
em hospitais, pode-se apenas especular que, quando necessário, os hospitais, clínicas etc. recorrem a intérpretes 
pagos pelas próprias famílias, salvo nos casos em que o próprio médico se comunique na língua estrangeira em 
questão. 
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5.1.13. Importância da formação em interpretação para a realização da função  
Na décima terceira questão, é solicitado aos respondentes que se posicionem com 

relação à seguinte afirmação: “A formação em interpretação é um componente essencial para 

a realização da minha função de TPIC”. Verificou-se que 6,1% declararam concordar 

totalmente; 51,5%, concordaram; 3%, indecisos; 30,3%, discordaram; e 9,1%, discordaram 

totalmente. Os dados coletados podem ser observados no gráfico disposto abaixo: 

 

Gráfico XIII – Importância da formação em interpretação para a realização da função de Tradutor Público e 

Intérprete Comercial  

 

 

 

Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 A aferição dos dados coletados permite inferir que a maioria dos respondentes 

considera a formação em interpretação como essencial para o exercício da função, ainda que 

haja amostras consideráveis para as respostas que discordam de tal afirmação. Tal número 

relaciona-se diretamente às respostas obtidas nas questões 11 e 12, em que a maioria dos 

respondentes declarou já ter atuado como intérprete no exercício da função, e nos diversos 

contextos apresentados.  
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 Fazendo-se uma correlação entre os dados obtidos e o duplo título conferido ao ofício 

em questão – Tradutor Público e Intérprete Comercial –, também podemos teorizar sobre os 

motivos da existência dessa larga faixa (30,3% + 9,1%) de respondentes que não veem como 

essencial uma formação em interpretação. Por um lado, talvez eles se apoiem nas instruções 

do próprio Decreto nº 13.609, de 21 de outubro de 1943. Nas disposições ali contidas, em 

nenhum momento se exige qualquer tipo de formação em interpretação e, na verdade, sequer 

em tradução. Por outro lado, talvez o próprio cotidiano prático do ofício tenha mostrado a 

esses TPICs que os momentos de atuação como intérpretes são menos frequentes que a prática 

de tradução escrita. Esses dois fatores talvez contribuam para que não vejam como essencial 

uma formação em interpretação.  
5.1.14. Obstáculos e restrições impostos à atuação dos “intérpretes comerciais”50 

 

 A décima quarta pergunta propõe aos profissionais a reflexão sobre os fatores que 

constituem empecilhos para suas atuações como intérpretes comerciais. Os respondentes 

poderiam marcar mais de uma opção caso se aplicasse às suas realidades. Em resposta a esta 

questão, 9,1% apontaram como obstáculo “a minha total falta de conhecimento e prática nesta 

área”; 48,5%, “a pouca prática que tenho com essa atividade”; 18,32%, “a incerteza sobre o 

pagamento do trabalho realizado”; 27,3%, “a necessidade de deslocar-me para a realização do 

trabalho”; 69,7%, “a grande variedade temática a que estou sujeito”; 39,4%, “a situação de 

estresse a que me submeterei durante o trabalho”; e 15,2%, “Outros” (a falta de informações 

prévias sobre o cliente e seu objetivo; a insegurança em falar e compreender a língua 

estrangeira ‘quase’ como se fosse sua língua materna; demanda de tempo durante dias úteis e 

fins de semana; “A pergunta é genérica mas as respostas são formuladas na primeira pessoa. 

Respondendo de forma genérica, eu marcaria as opções 1, 2, 5 e 6. ”; pouca disponibilidade 

de tempo.). Os dados coletados estão dispostos no gráfico a seguir: 

                                                           
50 Colocamos as aspas em “intérpretes comerciais”, para lembrarmos que esse termo é anacrônico, ou seja, já não 
faz jus à prática atual de interpretação dos TPICs, que, muitas vezes, atuam na esfera não-comercial, como bem 
ilustrou o gráfico referente à questão 12 (v. 5.1.12). É verdade que o local “empresas privadas” alcançou uma 
percentagem de 44% entre os respondentes, mas outros locais de natureza não-comercial também auferiram uma 
pontuação alta, tais como: tribunais – 40%, cartórios – 40% e congressos – 48%. Somos de opinião que 
devessem ser designados como “tradutores e intérpretes juramentados”. 
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Gráfico XIV – Obstáculos que podem limitar/prejudicar a atuação dos Tradutores Públicos e Intérpretes 

Comerciais do Estado do Ceará  

 

Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 A partir da leitura dos dados obtidos, é possível deduzir que, para os respondentes, o 

maior obstáculo para suas atuações e a grande variedade temática a que estão sujeitos, seguido 

pela pouca prática com a atividade. Destaquem-se aqui os dois obstáculos apontados com os 

maiores percentuais, a saber: “a grande variedade temática a que estou sujeito” (69,7%) e “a 

pouca prática que tenho com essa atividade” (48,5%). Por ser uma atividade que não admite o 

critério da corrigibilidade com a mesma facilidade que a tradução, talvez muitos TPICs, por 

não terem formação específica na área e por nem prática suficiente como intérpretes, acabem 

temendo enfrentar situações de interpretação, em que são normalmente surpreendidos com 

temas os mais variados. Juntos, estes fatores certamente causam situações “de estresse”, como 

deixa o percentual de 39,4% que coube a este item.  
5.1.15. Conceito de interpretação 
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A décima quinta questão constitui uma questão aberta, solicitando aos respondentes 

que definam o seu conceito de interpretação a partir de suas próprias visões de mundo. A 

transcrição das respostas encontra-se no Anexo B. Entretanto, para uma discussão mais 

aprofundada e posterior análise, cada resposta será discutida a seguir. Além disso, para fins de 

análise, será necessário distribuir as definições formuladas pelos respondentes em categorias, 

de modo a quantificar a visão da classe profissional a respeito da prática e, em seguida, 

avaliar os dados obtidos. As categorias de análise serão as seguintes: a) a interpretação como a 

transferência de significado da língua-fonte para a língua alvo; b) a interpretação como a 

reformulação do significado da língua-fonte para a língua-alvo; c) tradução na forma oral; d) 

invisibilidade do intérprete; e)  fidelidade ao texto-fonte; f) o intérprete como facilitador da 

comunicação; g) atividade relacionada à situação e orientada à função de atos para a produção 

de um texto-alvo, pensada para destinatários em outra cultura/língua; h) não conceituou a 

atividade. A fim de manter o sigilo a respeito da identidade dos respondentes, eles são 

identificados pelo termo “Respondente 1”, “Respondente 2”, e assim por diante.  

 O conceito proposto pelo Respondente 1 dispõe o seguinte: “Transferir oralmente 

informações de uma língua para outra”. Tal definição lembra a definição genérica de tradução 

apresentada por J. C. Catford (1980 [1965], p. 1), sob uma perspectiva ainda calcada 

meramente na Linguística: “Tradução é uma operação que se realiza nas línguas: um processo 

de substituição de um texto numa língua por um texto em outra.” Nesse tipo de conceituação 

linguístico-cêntrica não parece haver espaço para o intérprete como mediador bicultural ou 

intercultural, contrariando o que afirma Nord (2012, p. 40): “A translação51 torna possível um 

ato comunicativo que, de outra forma, teria sido impedido pela existência de barreiras 

linguísticas e culturais entre os comunicantes.52  O conceito exposto na resposta também vai 

de encontro à visão de autores como Morris (1995) e Brislin (1976a), discutidas 

anteriormente, e corresponde à categoria (a). 

 O Respondente 2 pontua a interpretação como “A reformulação, de forma oral, de 

ideias recebidas também via oral”. Esta concepção corrobora a visão mais recente dos teóricos 

                                                           
51 Dentro da teoria funcionalista da tradução, a autora entende “translação” como um hiperônimo que abriga 
“tradução” e “interpretação”. 
52 “La traslación hace posible un acto comunicativo que, de otra forma, hubiera sido impedido por la existencia 
de barreras lingüísticas y culturales entre los comunicantes” (Nord, 2012, p. 40). 
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de Estudos da Tradução com relação ao processo tradutório, como afirma Nord (2012), o que 

correspondente à categoria (b). 

 O Respondente 3 expõe a seguinte definição sobre a interpretação, a qual condiz com 

as categorias (d), (e) e (g): “Servir de ouvido, processador e boca entre duas partes, 

transmitindo fielmente o conteúdo comunicado, ora literalmente, ora levando em conta 

diferenças culturais e linguísticas, de modo a favorecer igualmente os objetivos de ambas as 

partes, com sobriedade e confiança”. Essa definição do fenômeno remete, em primeiro lugar, 

à noção de invisibilidade do intérprete53, que participa do processo de mediação linguístico-

cultural como alguém capaz de ouvir, compreender e reverbalizar os enunciados apreendidos; 

em segundo lugar, evoca a noção de fidelidade, na medida em que o profissional expressaria 

exatamente o que foi dito na língua de chegada. Sobre a questão da invisibilidade do 

intérprete, especialmente na área judiciária, Pöchhacker (2004, p. 162) lembra as dificuldades 

de se lograrem regras e técnicas uniformizadas no cenário internacional:  

 

Esforços têm sido feitos apenas recentemente, especialmente a nível europeu […], 
para encurtar a distância entre requisitos institucionais irrealistas, por um lado, para 
“tradução literal” por intérpretes “invisíveis” e, por outro, uma falta de formação 
específica generalizada e padrões de desempenho comumente aceitos para a 
interpretação legal. Entretanto, dada a diversidade de cenários institucionais no 
domínio legal (de interrogatórios policiais e audiências de imigração a processos de 
custódia e violência doméstica), os únicos fatores de tradições legais nacionais, e a 
grande variedade de línguas envolvidas, o objetivo de uniformizar padrões 
profissionais comparáveis àqueles predominantes para cenários internacionais 
provavelmente não serão alcançados em um futuro próximo.  

 Com base nas dificuldades apontadas por Pöchhacker, sobretudo a questão da grande 

diversidade de cenários institucionais com que o intérprete precisa lidar no cotidiano da 

interpretação no domínio legal especificamente, pode-se afirmar que invisibilidade, neste 

caso, não se deve a uma regra. Uma interpretação “verbatim”, ou seja, literal, certamente pode 

causar sérios mal-entendidos, se pensarmos nas grandes diferenças que há, por exemplo, entre 

os sistemas jurídicos, as noções institucionais, a terminologia jurídica, administrativa,                                                            
53 Sobre a questão da invisibilidade do intérprete, especialmente na área judiciária, Pöchhacker (2004, p. 162) 
lembra as difculdades de se lograrem regras e técnicas uniformizadas: “Efforts have been made only recently, 
especially at European level (see Hertog 2001), to bridge the gap between unrealistic institutional demands for 
“verbatim translation” by “invisible” interpreters on the one hand and a widespread lack of specific training and 
commonly accepted performance standards for judicial interpreting on the other. However, given the diversity of 
institutional settings in the legal domain (from police interrogations and asylum hearings to guardianship and 
domestic violence proceedings), the unique features of national legal traditions, and the great variety of 
languages involved, the goal of uniform professional standards comparable to those prevailing for international 
settings is not likely to be achieved in the near future.”  
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burocrática etc. Para que uma audiência em um tribunal, por exemplo, ocorra com êxito, 

certamente o intérprete terá de recorrer a um desempenho em que ficará visível, já que fará 

intervenções no texto a ser interpretado, através de reformulações ou mediante adaptações 

para que a mediação entre a língua/cultura-fonte e a língua/cultura-meta seja efetuada a 

contento. No que tange à problemática da fidelidade, que normalmente passa por conceitos 

como tradução literal e tradução de sentido, esta é uma discussão longe de ser esgotada e que 

permeia os Estudos da Tradução em geral e os Estudos da Interpretação em particular, tendo 

sido já debatida, à guisa de exemplo, por São Jerônimo54, patrono dos tradutores, e por 

Cícero55. Ainda no que concerne à fidelidade da tradução, Aubert (1993, p. 76s), ao abordar a 

questão do “paradoxo da tradução”, isto é, a tentativa de servir tanto ao texto-fonte quanto ao 

texto-meta, apresenta estas considerações sobre as “duas fidelidades”: 
 

As duas fidelidades – para com a mensagem efetiva e para com o destinatário 
vislumbrado – instituem a diversidade. E a diversidade é a própria justificativa, a 
razão de ser da tradução. Não fossem diversos os códigos, as culturas, os momentos 
históricos, os homens, não haveria motivo para se traduzir. Mas se não houvesse a 
tentativa da fidelidade, a busca sistemática e obstinada de atinar – ainda que em vão                                                            

54 Em sua Carta a Pamáquio (1995, p. p. 63s), em que se defende da acusação de não ter traduzido com 
fidelidade, São Jerônimo faz as seguintes afirmações, defendendo a tradução do sentido e não das palavras: “Não 
valha, porém, apenas a autoridade das minhas opiniões que é escassa, ainda que seja minha intenção comprovar 
que sempre desde novo traduzi não palavras, mas conteúdos. Toma em atenção o teor do pequeno prefácio 
escrito sobre este tipo de problemas no livro em que se escreve a vida de Santo Antão: ‘Traduzir de uma língua 
para outra, palavra por palavra, encobre o sentido e como que sufoca a sementeira com erva viçosa. Na 
realidade, quando a frase fica presa das regências e da ordem das palavras, o que podia exprimir em poucas 
palavras dificilmente ela o expõe dando voltas em longas perífrases. Foi isso que eu, no intuito de evitar tal 
defeito, ao traduzir a teu pedido a Vida de Santo Antão, fiz com que nada faltasse do sentido, ainda que faltasse 
alguma das palavras. Que outros andem à caça de sílabas e palavras, tu procuras as ideias’.” 
55 Na tradução de Mauri Furlan (2001), vejam-se estas afirmações feitas por Cícero: “Não traduzi como 
intérprete, mas como orador, com os mesmos pensamentos e suas formas bem como com suas figuras, com 
palavras adequadas ao nosso costume. Para tanto não tive necessidade de traduzir palavra por palavra, mas 
mantive o gênero das palavras e sua força. Não considerei, pois, ser mister enumerá-las ao leitor, mas como que 
pesá-las. […] Se, como espero, eu tiver assim reproduzido os discursos dos dois servindo-me de todos seus 
valores, isto é, com os pensamentos e suas figuras e na ordem das coisas, buscando as palavras até o ponto em 
que elas não se distanciem de nosso uso…” Para que não seja mal compreendido o uso da palavra “intérprete”, 
observem-se, aqui, as explicações que o próprio Furlan (2001, p. 17) dá acerca dos conceitos de “intérprete” e 
“orador” utilizados pelo vate latino: Para Cícero, ‘traduzir como orador’ é conservar os mesmos pensamentos e 
suas formas e figuras, com palavras adequadas ao costume romano, sem necessidade de traduzir palavra por 
palavra mas mantendo o mesmo gênero (qualidade, condição, caráter). O ‘intérprete’, por sua vez – se deduz –, 
também deveria manter o conteúdo lógico do original e reproduzir com a maior exatidão possível as ideias, as 
figuras e a ordem expositiva. A diferença entre ambas as atitudes se referiria às palavras. O intérprete traduziria 
palavra por palavra (uerbum pro uerbo), reproduzindo-as inclusive no mesmo número (adnumerare) em que se 
encontravam no original. Este pensamento de Cícero se prestou, ao longo dos séculos, a interpretações muito 
distintas, tendo sido utilizado frequentemente para justificar a tradução fundada sobre uma apreensão global do 
sentido, em oposição a uma tradução literal: “non uerbum pro uerbo necesse habui reddere, sed genus omne 
uerborum uimque seruaui.” 
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– com o que o autor original “quis dizer” e de encontrar meios de expressão para 
essa intenção comunicativa suposta, também não haveria tradução, diálogo, 
intertextualidade, intersubjetividade, mas, tão-somente, discursos diversos, cruzados, 
desconexos, mutuamente incompatíveis. A fidelidade na tradução caracteriza-se, 
pois, pela conjuminação de um certo grau de diversidade com um certo grau de 
identidade; ela será, não por deficiência intrínseca ou fortuita, mas por definição, por 
essencialidade, um compromisso (instável) entre essas duas tendências 
aparentemente antagônicas, atingindo a sua plenitude nesse compromisso e nessa 
instabilidade.  

Aubert, que também se dedicou a pesquisas sobre tradução juramentada e seus 

procedimentos (cf. AUBERT, 1998), embora trate da questão das “(in)fidelidades da 

tradução” de forma genérica, também alcança diretamente o alvo da tradução e interpretação 

como tarefas de TPICs, pois estes, em seu mister diário, normalmente precisam realizar um 

equilíbrio supostamente impossível entre servir ao texto de partida e, ao mesmo tempo, ao 

texto de chegada, sempre na busca de manter os documentos e/ou os discursos 

traduzidos/interpretados dentro de uma faixa de responsabilidade que, conforme Nord (1997, 

p. 140), “translators” (tradutores e intérpretes”) precisam ter perante seus parceiros, e que a 

teórica da tradução funcionalista designa como “lealdade”: 
 

Lealdade: A responsabilidade que tradutores tem com relação a seus parceiros na 
interação tradutória. A lealdade compromete o tradutor bilateralmente aos lados 
fonte e alvo, levando em consideração a diferença entre conceitos de tradução 
específicos de cultura predominantes nas duas culturas envolvidas.56  

 Em terceiro lugar, o mesmo conceito acima relacionado que foi elaborado por um dos 

respondentes do questionário, por fazer referência à questão que envolve a adequação das 

intervenções dos intérpretes às diferenças culturais e linguísticas dadas (“ora levando em 

conta diferenças culturais e linguísticas, de modo a favorecer igualmente os objetivos de 

ambas as partes, com sobriedade e confiança”), também está de certa forma ligado à definição 

de Vermeer para o fenômeno “Translation”57 (“translação”, como o já acima mencionado 

hiperônimo sob o qual subjazem tanto a ideia de tradução quanto a de interpretação”, 

inserindo-se, portanto, na mesma linha teórica de Nord, discípula de Hans J. Vermeer. 

                                                           
56 Minha tradução deste trecho: “Loyalty: The responsibility translators have toward their partners in 
translational interaction. Loyalty commits the translator bilaterally to the source and target sides, taking account 
of the difference between culture-specific concepts of translation prevailing in the two cultures involved. 
57 Cf. ROMÃO (2010, p. 41). 
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 A concepção de interpretação proposta pelo Respondente 4 dispõe o seguinte: “É a 

capacidade audio-oral de ‘compreender e transmitir’ com a maior fidelidade possível para a 

língua materna as produções orais expressas numa língua estrangeira”. Essa formulação 

expressa dois conceitos: o ato da interpretação como a transmissão praticamente exata do 

significado da língua de partida e no conceito de fidelidade ao texto de partida, o que implica 

em uma visão do texto como um elemento estável que pode ser realocado na língua de 

chegada, e sem levar a cultura em consideração. Além disso, essa concepção apenas toma a 

interpretação como um ato tradutório da língua estrangeira para o vernáculo, não 

considerando a direção inversa. Tal concepção coincide com as categorias (a) e (e). 

 Na proposta de definição apresentada pelo respondente 5, lê-se: “Interpretação é para 

falantes de outras línguas ou da língua vernácula, o escutei do palestrante ou “speaker” em um 

evento para o qual sou chamado para atuar como intérprete (sic). ” Tal declaração poderia ser 

entendida como uma tentativa de explicitar o que seria a atuação profissional do intérprete, 

mas sequer logra alcançar esse suposto alvo. O respondente não consegue, portanto, traçar 

uma ideia do conceito de fenômeno. Dentro de nossa classificação, adequando-se à categoria 

(h) 

 A definição do Respondente 6 está explicitada a seguir: “Primeiramente, como urge o 

momento: FORA TEMER! Isto posto, posso dizer que é meu ganha pão. A interpretação 

corresponde a quase 60% do meu sustento. Em geral, como intérprete facilito a comunicação 

entre falantes da língua inglesa e do português através de meus conhecimentos e habilidades 

como intérprete e da utilização de recursos audiovisuais nas interpretações simultâneas”. Essa 

resposta, embora também descreva a atuação profissional do intérprete em vez de conceituar o 

que é interpretação, expressa a ideia do intérprete não apenas como um ser invisível que 

transpõe material linguístico de uma língua para outra, mas como um facilitador da 

comunicação entre falantes de idiomas diferentes. A definição ajusta-se às categorias (f) e (h).  

 O Respondente 7 pontuou o seguinte: “Interpretar é transmitir uma mensagem falada 

de uma língua para outra com precisão, mas também com fluidez e naturalidade. ” Essa noção 

demonstra uma visão do intérprete como um facilitador entre falantes de línguas distintas, 

além de explicitar que a segurança é essencial para o desempenho da prática. Esse conceito 

harmoniza-se com a definição (f).  
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 O conceito proposto pelo Respondente 8 postula o seguinte: “É a habilidade para 

mediar a comunicação entre falantes de línguas diferentes, fazendo com que a compreensão 

de ambos aconteça como se o outro falasse sua própria língua. ” Essa definição implica na 

visão do intérprete como um facilitador entre falantes de línguas distintas. Outra questão 

relevante é a noção de que a compreensão ocorreria como se o falante fosse proficiente na 

língua do ouvinte, o que implicaria em uma busca por fidelidade e – quiçá – completa simetria 

entre texto/discurso de partida e texto/discurso de chegada. A definição acomoda as categorias 

(e) e (f).  

 A definição do Respondente 9 continha os dizeres: “Uma atividade que necessita de 

um treinamento prévio intenso das técnicas. ” Essa abstração não conceituou o fenômeno, 

apenas salientou a necessidade de treino e aperfeiçoamento para a sua realização, 

representando a categoria (h).  

 O feedback do Respondente 10 dispõe: “As modalidades de interpretação: simultânea, 

consecutiva, sussurrada e de negociações, guardam entre si a comum tarefa de transpor 

oralmente para uma língua a mensagem veiculada em outra. ” Essa designação utiliza o termo 

“transpor”, que implica em uma ideia de transferência de significados. Além disso, o 

respondente destaca que a transposição é realizada oralmente, o que implica na visão da 

interpretação como tradução na forma oral. Logo, esse conceito relaciona-se com as 

categorias (a) e (c).  

 A definição do Respondente 11 expõe o seguinte: “É um trabalho que exige muito 

conhecimento da área a ser tratada, muito diferente da tradução, porque na tradução você não 

sabe mas logo procura no dicionário, google, ecc (sic)58. ” Essa abstração também não define 

o fenômeno, apenas ressaltando a dificuldade da prática contrastada à tradução escrita. Essa 

asserção também se harmoniza com a categoria (h).  

 O Respondente 12 apresenta a seguinte ideia: “INTERPRETAÇÃO É O 

ESTABELECIMENTO SIMULTANEO E CONSECUTIVO DE UMA COMUNICAÇÃO 

ORAL, SEU SENTIDO E SIGNIFICADO. ” Essa noção sobre a prática a define como a 

implantação de uma comunicação oral, ressaltando apenas as modalidades consecutiva e 

simultânea. Essa afirmação concorda com a categoria (c). 

                                                           
58 Os trechos digitados pelos respondentes serão transpostos na íntegra para o texto da dissertação, sem a 
preocupação prévia de se realizarem correções, alterações, reduções etc. 
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 A resposta postulada pelo Respondente 13 contém o seguinte: “Comunicação efetiva 

entre pessoas de idiomas diferentes através do auxílio de um intérprete. ” Essa definição 

destacou o papel do intérprete para a realização da comunicação, o que confere com a 

categoria (f). É uma definição que gira em círculos, pois se necessitaria da definição de 

“intérprete”, o que voltaria a remeter ao conceito de “interpretação”. 

 O Respondente 14 propõe a definição a seguir: “Trata-se de uma espécie de artesanato. 

A transposição das ideias de uma língua para outra nunca se faz de forma mecânica, por mais 

burocrático que seja o texto. Interpretar significa, assim, a arte de expressar, de comunicar 

àqueles que não têm a habilidade de apreender as ideias expressadas por línguas diferentes da 

(s) sua (s). ” Apesar de ter sido utilizado o termo “transposição”, o respondente afirma que a 

interpretação não ocorre de forma automática, ainda que o texto seja de natureza burocrática. 

O respondente a conceitua como a expressão e comunicação de um conteúdo a não-falantes 

de determinada língua. Desse modo, a definição adequa-se às categorias (a) e (f), já que o 

intérprete, na visão do respondente, atua como um facilitador da comunicação. 

 A resposta do Respondente 15 continha a seguinte abstração: “É a passagem de uma 

mensagem oral de uma língua para a outra, de maneira a estabelecer a comunicação entre os 

falantes destas línguas”. Tal conceituação, ao usar o termo “passagem”, implica na visão da 

interpretação como a transferência do significado de uma língua para outra. O respondente 

também menciona a modalidade oral e ressalta o estabelecimento da comunicação entre os 

falantes de línguas distintas. Logo, essa visão coincide com as categorias (a), (c) e (f).  

 A resposta do Respondente 16 dispõe o seguinte: “A interpretação é deixar claro ao 

cliente o sentido que está sendo traduzido – para que ele tenha completo esclarecimento e 

compreensão do conteúdo que está sendo explanado ou discutido. ” Essa noção estabelece 

como premissa para a atividade a clarificação do que está sendo dito aos não falantes da 

língua estrangeira traduzida pelo intérprete, que aqui é visto como um facilitador. Portanto, a 

exposição reflete a definição da categoria (f).  

 A declaração do Respondente 17 acerca da interpretação apresenta os seguintes 

dizeres: “Uma atividade exaustiva pois o pensamento tem que ser rapido, requer pratica, e 

muita atencao (sic)”. Mais uma vez, essa declaração apenas caracteriza o fenômeno, 

mencionando a dificuldade e as competências para a realização da prática. Logo, é possível 

enquadrar essa afirmação à categoria (h). Como definição, poderíamos ter aí, como pano de 
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fundo, qualquer situação comunicativa envolvendo um idioma estrangeiro, inclusive escrita, 

já que não foram fornecidos pormenores que nos dessem pistas sobre o contexto de “tradução 

oral”. 

 O Respondente 18 afirmou que a interpretação consiste em: “Comunicar em outro 

idioma a mensagem em questão. ” Tal afirmação foi bastante sucinta, não destacando outras 

instâncias presentes na prática. Consequentemente, a declaração molda-se à categoria (h). 

Como definição, poderíamos ter, como pano de fundo, qualquer situação comunicativa 

envolvendo um idioma estrangeiro, inclusiva escrita, já que não foram fornecidos pormenores 

que nos dessem pistas sobre o contexto de “tradução oral”. 

 A definição do Respondente 19 explicita o seguinte: “É a oportunidade que o 

intérprete tem, de que todas as pessoas presentes possam aprender o que o conferencista tem a 

passar. ” Essa noção evidencia o intérprete como o mediador da comunicação entre 

conferencista e participantes de uma palestra, sendo o facilitador dessa comunicação, o que a 

enquadra na categoria (f). É válido ressaltar que essa noção aborda apenas o contexto da 

interpretação de conferências, excluindo as outras situações em que o fenômeno se apresenta. 

Observada com maior rigidez, esta definição poderia se aplicar a qualquer situação em que 

um conferencista, mesmo falando a mesma língua de toda a sua audiência, apresenta algum 

tema que os ouvintes apreendem e/ou tentam assimilar. 

 O Respondente 20 elucidou a interpretação como a “Tradução oral concomitante à 

fala”. Nessa elucidação, o fenômeno foi definido como a tradução na forma oral. Logo, 

representa a categoria (c). É pertinente observar que a modalidade consecutiva não é 

explicitada, visto que a interpretação não ocorre apenas de forma simultânea ao discurso 

proferido da língua-fonte. 

O Respondente 21 delineou a interpretação como: “A ação de interpretar simultânea e 

consecutivamente de forma oral diversas situações de uma língua para outra. ” Esse conceito 

contemplou ambas as modalidades consecutiva e simultânea e explicitou a diversidade de 

situações encaradas pelo intérprete em seu ofício. Como o respondente destaca a ação de 

interpretar de forma oral, essa noção enquadra-se na categoria (c).  

 O Respondente 22 conceituou o fenômeno da seguinte maneira: “É uma atuação 

complexa de decodificação que possibilita o entendimento entre interlocutores de diferentes 

códigos linguísticos. ” A definição do respondente, além de ter definido a atividade como uma 



103  

decodificação complexa e de ter determinado a diversidade dos códigos linguísticos 

envolvidos, possibilita a compreensão de que a interpretação facilita o entendimento entre os 

falantes, o que implicaria na visão do intérprete como um facilitador, tornando essa visão 

adequada à categoria (d). O autor da definição restringe-se, porém, apenas aos códigos 

linguísticos envolvidos, deixando de lado os aspectos extralinguísticos, culturais e funcionais 

das diferentes situações discursivo-textuais, que podem ser decisivos na atuação de tradutores 

e intérpretes59.  

 O Respondente 23 pontuou o seguinte: “Interpretação é um ato comunicativo e social 

de mediação linguístico-cultural, em que uma determinada oferta textual apresentada 

oralmente numa língua-fonte A inserida numa cultura-fonte A é reproduzida também 

oralmente em uma língua-meta B inserida numa cultura-meta B, conforme objetivos e funções 

preestabelecidos entre as partes envolvidas. ” O respondente, ao definir a interpretação como 

um ato de mediação linguístico-cultural, demonstra a visão do intérprete como facilitador da 

comunicação. Além disso, contemplou o fenômeno de forma mais abrangente, uma vez que 

mencionou a prática como sendo não apenas comunicativa, mas também social e cultural. O 

respondente demonstrou conhecimento na área de Estudos da Tradução, já que se utilizou de 

termos como “língua-fonte” e “cultura-fonte”, “língua-meta B” e “cultura-meta B”, usados 

por pesquisadores dessa área do conhecimento, além de ressaltar que a prática depende dos 

objetivos e funções estabelecidos, o que se relacionaria com as categorias (f) e (g). Essa 

definição dialoga de forma direta com os posicionamentos teóricos da teoria funcionalista da 

tradução defendidos, por exemplo, por Vermeer & Reiss (apud Nord, 1997) e Nord (2012). 

 A definição do Respondente 24 evidencia a prática desta forma: “Tentar reproduzir de 

forma fiel aquilo que o documento original contém. ” Essa exposição, além de destacar o 

conceito de fidelidade no processo tradutório, utiliza o termo “reproduzir”, que acarreta na 

noção de transferência de significado. Um fato é digno de nota: o respondente menciona 

apenas documentos, o que limitaria a atividade à tradução à vista, excluindo as outras 

modalidades. A noção de fidelidade acomoda essa definição nas categorias (a) e (e).                                                             
59 Sobre essa problemática, cf. Nord, 2012. Em seu livro, Nord apresenta um modelo de análise pré-translativa 
(englobando tarefas de tradutores e intérpretes), em que leva em consideração, entre outros temas relevantes, os 
fatores extratextuais e os fatores intratextuais. No primeiro grupo, a análise se dirige aos seguintes fatores: 
emissor, intenções do emissor, receptor/destinatário, meio/canal, lugar, tempo, motivo, função textual e 
interdependência dos fatores extratextuais. No segundo grupo, a análise abrange os seguintes fatores: tema, 
conteúdo, pressuposições, composição, elementos não-verbais, léxico, sintaxe, características suprassegmentais e 
interdependência dos fatores intratextuais. 
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O Respondente 25 definiu a atividade desta maneira: “De forma sintética, e o ato de 

transpor oralmente a fala de uma língua fonte para uma língua alvo. ” Mais uma vez, o verbo 

“transpor” foi utilizado combinado com “língua-fonte” e “língua-alvo”, remetendo de forma 

direta à seguinte noção cara a Catford (1980, p. 22): “Tradução pode definir-se como a 

substituição de material textual numa língua (LF) por material textual equivalente noutra 

língua (LM)60. Como ocorreu com alguns outros respondentes, essa definição remonta ao 

passado linguístico-cêntrico da Tradução, ou seja, àquele momento em que as bases dos 

Estudos da Tradução61 ainda não haviam sido lançadas. Esse tipo de noção ignora, por 

exemplo, que a interpretação, da mesma forma que a tradução, não consiste tão-somente em 

uma transferência de “materiais linguísticos”. Trata-se, além disso, de uma atividade de 

mediação comunicativa entre línguas/culturas distintas, que também pressupõe uma fase de 

compreensão e ressignificação do que foi dito, dando-se especial atenção a uma gama de 

aspectos envolvidos (fatores extralinguísticos, intralinguísticos, estilísticos, culturais, afetivos 

etc.). No que pese sua forte tendência cardfordiana, nessa definição proposta pelo respondente 

a prática da interpretação foi evidenciada como uma modalidade oral, e os termos “língua-

fonte” e “língua-alvo”, noções ancoradas primeiramente na Linguística, mas igualmente 

utilizados na literatura atual dos Estudos da Tradução, foram usados pelo respondente. 

Portanto, a noção se relaciona com as categorias (a) e (c).  

 O Respondente 26 pontuou: “fiz uma longa definição no questionário anterior; não 

posso reproduzir de memória”. O conceito de interpretação não foi delineado, provavelmente 

devido ao fato de o respondente ter completado o questionário uma primeira vez e, por algum 

problema de ordem técnica, precisou refazê-lo, o que o incluiria na categoria (h).  

 O Respondente 27 esboça o fenômeno da seguinte maneira: “É uma atividade 

maravilhosa, em que o intérprete tem a oportunidade de facilitar a comunicação entre pessoas 

que falam idiomas diferentes. Nesses eventos há um intercâmbio muito bom de 

conhecimentos e experiências entre os participantes (caso de conferências, congressos, 

seminários, mesas de negócios, etc.). Também há a oportunidade de ajudar emigrantes que 

não dominam o português e necessitam de alguém que os ajude. ” Nessa imagem, o intérprete 

                                                           
60 LF = língua-fonte; LM = língua-meta. 
61 Considera-se como texto fundador dos Estudos da Tradução o artigo escrito por James Holmes (HOLMES, 
1972) em 1972 e primeiramente apresentado como palestra na Seção “Tradução” do 3º Congresso Internacional 
de Linguística Aplicada realizado em Copenhague entre os dias 21 e 26 de agosto de 1972. 
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é visto como um mediador da comunicação entre falantes de línguas distintas. Um ponto 

relevante a ser ressaltado é que ele assinala situações diversas enfrentadas pelo intérprete, 

como conferências, congressos, seminários e negociações. Além disso, a interpretação 

comunitária é abordada quando ao auxílio a emigrantes que não dominam o idioma é 

mencionado. Dessa forma, a conceituação molda-se à categoria (f). 

 O Respondente 28 dispõe a seguinte elucidação: “É possibilitar que pessoas falantes 

de idiomas diferentes se comuniquem”. Aqui o intérprete é mais uma vez encarado como um 

facilitador da comunicação, o que também o enquadraria na categoria (f). À semelhança de 

outros respondentes, este TPIC confere à interpretação uma conceituação cabível a qualquer 

situação comunicativa em que alguém viabiliza a comunicação entre falantes de línguas 

distintas. Não é descrito o modo como essa mediação se dá, de modo que poderia ser, por 

exemplo, um contexto em que alguém interviesse inclusive com figuras, dicionários ilustrados 

ou mesmo apenas mímicas para possibilitar a comunicação entre dois estrangeiros com 

idiomas distintos. Em nenhum momento fica claro que a facilitação interlinguística (e 

intercultural!) se daria de forma oral. 

 O Respondente 29 propôs esta definição: “Interpretação é tradução feita na forma oral. 

” Nessa clarificação, foi feita a distinção entre a tradução escrita e a interpretação, (ou 

tradução oral), mas não foram destacados outros elementos para caracterizar a prática. Vê-se, 

com esta noção, que interpretação apenas é inserido no contexto destinado à tradução (oral), 

mas aqui se faria necessário entender o sentido dado pelo respondente ao termo “tradução 

(feita na forma oral)”. Esse tipo de reducionismo faz com que ainda hoje seja voz corrente o 

uso do termo “tradução oral” como sinônimo de “interpretação”, o que não ocorre apenas na 

língua portuguesa62. Entendemos que o conceito, tal como foi definido pelo respondente, 

harmoniza-se com a categoria (c).  

 O Respondente 30 conceitua a interpretação deste modo: “A compreensão, 

reformulação e transmissão de significados de um texto oral para outro em um idioma 

diferente”. Essa explicação conceitua a atividade em consonância com as atuais disposições 

dos Estudos da Tradução, já que não propõe a atividade como uma transferência de material 

                                                           
62 Em um glossário apenso a uma obra sua bastante utilizada sobre tradução e tradutologia, ALBIR (2013, p. 
637), ao definir interpretação consecutiva, interpretação de conferências, interpretação de enlace, interpretação 
de tribunais, interpretação simultânea e interpretação social, sempre faz referência a uma “modalidade de 
tradução oral” ou a um “tipo de tradução oral”. 
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linguístico de uma língua para outra, mas como a compreensão do conteúdo e sua 

consequente reformulação e transmissão para outro idioma. O fato de a atividade ter uma 

modalidade oral também é pontuado, o que acomoda essas noções nas categorias (a) e (c). 

 A explicação do Respondente 31 apresenta a seguinte imagem: “A arte e o ofício de se 

comunicar fluentemente com total fidedignidade! ”. Um ponto digno de nota é a perspectiva 

da interpretação como uma arte em vez de uma atividade que requer muita prática. Outro 

aspecto relevante é a questão da “total fidedignidade”, implicando no conceito de fidelidade, o 

que permite enquadrar essa definição na categoria (e).  

 Na definição do Respondente 32, encontramos a seguinte explicação: “Transmitir a 

mensagem de um idioma para o outro. ” O conceito de transmissão de um idioma para o outro 

implica na noção de transferência, o que insere essa definição na categoria (a). Também dessa 

conceituação se pode depreender como a noção de tradução transmitida por Catford (1980, p. 

22), mas também por Jakobson63 e Mounin64 estão arraigadas na memória de alguns 

profissionais da tradução/interpretação. Nessa definição não fica claro, por exemplo, que 

meio/canal é utilizado, de modo que se poderia muito simplesmente tratar, por exemplo, de 

tradução escrita.  

 A definição do Respondente 33 consiste na “Transferência oral de informações de uma 

língua para outra, de forma clara e objetiva.”. Nessa explicação, é utilizado mais uma vez o 

termo “transferência”. O respondente também assinalou a possibilidade da modalidade oral na 

realização do fenômeno. Portanto, essa conceituação pode ser classificada nas categorias (a) e 

(c). Também faltam a essa definição aspectos que ponham em relevo a necessidade de o 

intérprete lidar com questões que vão além de fatores somente intra e interlinguísticos, 

notadamente a preocupação com circunstâncias (inter) culturais que podem ser decisivas para 

a atuação do TPIC.                                                            
63 Jakobson (1995, p. 64s), embora proponha conceituações de tradução em um capítulo intitulado “Aspectos 
Linguísticos da Tradução”, vai mais além que Catford (id.), pois apresenta três conceitos de tradução 
(destacando-se, aqui, o segundo conceito): 1) A tradução intralingual ou reformulação (rewording) consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua; 2) A tradução interlingual ou 
tradução propriamente dita consiste na interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua; 3) A 
tradução inter-semiótica ou transmutação consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de 
signos não-verbais.  
64 Mounin (1975, p. 16) entende tradução “como um contato de línguas, um fato de bilinguismo”, (...) “um caso 
em que o falante bilíngue luta conscientemente contra qualquer desvio a norma linguística, contra qualquer 
interferência (...). Mounin, insistindo em que a tradução é “um contato de línguas”, não põe em relevo a 
necessidade de o tradutor/intérprete também necessitar ser bicultural, ou seja, ter fluência e proficiência na(s) 
cultura(s) em que se insere(m) o(s) idioma(s) estrangeiro(s) com que trabalha. 
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 As respostas inseridas em suas respectivas categorias estão dispostas no gráfico a 

seguir: 

 

 

 

Gráfico XV – Conceito de interpretação dos TPICs do estado do Ceará  

 
Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

5.1.16. Considerações específicas 

 

 A segunda questão aberta foi destinada a observações adicionais que os respondentes 

possivelmente gostariam de fazer sobre a temática tratada no questionário. Esta seção destina-

se à avaliação das considerações específicas expostas por cada um. Nessa questão, apenas 11 

respondentes deixaram comentários. De modo a analisar os dados coletados, foram 

estabelecidas cinco categorias de análise: a) falta de treinamento/formação dos TPICs; b) 
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necessidade de treinamento/formação para os TPICs; c) importância da competência 

tradutória; d) importância da competência linguística; e) importância da bagagem 

cultural/conhecimento de outras áreas. Nesta questão, devido à exigência do sigilo relativo à 

identidade dos respondentes, e considerando que não sabemos quais responderam as duas 

perguntas, todos serão tratados por “Respondente A”, “Respondente B” etc., não sendo 

possível traçar uma correspondência entre cada um dos respondentes desta questão e aqueles 

que na questão anterior foram designados como Respondente 1, 2, 3 etc.  

 A consideração do Respondente A expôs o seguinte: “No Ceará (e provavelmente no 

Brasil), os TPICs não recebem qualquer – deveriam receber algum – tipo de treinamento nas 

áreas de tradução/interpretação antes de começarem a atuar. ” Nesse comentário, o 

respondente pontua a falta de treinamento para os TPICs nas áreas de tradução e interpretação 

antes de exercerem a função, tanto no Ceará quanto no Brasil, e ressalta a necessidade de que 

isso aconteça. Desse modo, a exposição relaciona-se com as categorias (a) e (b). É relevante 

apontar que, em seu estatuto, a ACETESP reza:  
Art. 2º. A ACETESP tem por objetivo: 
a) representar os associados, em juízo ou fora dele; 
b) promover intercâmbio com entidades e instituições do país e do exterior, com 
vistas à divulgação de inovações tecnológicas, produtos novos, concursos e outras 
oportunidades profissionais no campo da tradução pública; 
c) realizar e/ou apoiar realização de conferências, cursos, congressos e seminários 

em sua área de atuação que possam, inclusive, proporcionar receita para a 

entidade; (grifo nosso) 
d) desenvolver outras atividades culturais e sociais que proporcionem a seus 
associados aprimoramento profissional e oportunidades de contato e integração, bem 
como apoiar a publicação de livros de sua autoria.  

 A avaliação do Respondente B propôs a reflexão a seguir: “Parece-me muito 

importante que além da habilidade áudio-oral eficiente o intérprete possuísse também uma 

formação linguística de qualidade. Isso valoriza significativamente sua autoconfiança. ” Nessa 

fala, o respondente ressalta a importância da habilidade áudio-oral e da formação linguística, 

além de uma sólida competência linguística para a realização bem-sucedida da prática, o que 

enquadraria a avaliação nas categorias (c) e (d).  

 O Respondente C observou: “É de suma importância que o tradutor ou intérprete 

esteja sempre estudando, ouvindo programas de TV na língua estrangeira com a qual trabalha. 

A leitura sobre os mais diversos também é importante na carreira do intérprete. ” Em sua 

opinião, o constante estudo e contato do profissional da área de tradução com material 

autêntico da sua língua de trabalho é importante para exercitar sua fluência no idioma. Além 
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disso, o fato de o tradutor ou intérprete se familiarizar com as diversas áreas do conhecimento 

torna-se crucial para sua prática. Tal observação refere-se às categorias (c) e (e). 

 O Respondente D dispôs esta consideração: “Tenho formação em interpretação de 

conferências, mas não acadêmica. São pouquíssimas as oportunidades para formação 

acadêmica em interpretação, especialmente no Nordeste. Outro ponto importante é que um 

TPIC não trabalha em conferências na qualidade de TPIC, pois não há qualquer exigência a 

esse respeito. Seria muito interessante ver um estudo sobre a importância da formação no 

mercado privado, onde há muito mais pessoas atuando e o qual é extremamente carente de 

intérpretes com formação. ” Nessa fala, três questões relevantes são pontuadas: o fato de 

serem raras as oportunidades de formação acadêmica na área, especialmente na nossa região; 

a falta de exigência para um TPIC trabalhar como intérprete de conferências; e a proposta de 

futuros estudos sobre o mercado privado, onde há necessidade de profissionais, mas poucos 

deles têm formação. Logo, essa consideração se acomoda na categoria (a). 

 O Respondente E apresentou a seguinte ponderação: “Pelos estudos autodidatas que 

venho realizando, chego à conclusão de que a interpretação, por ser uma tarefa que exige 

precisão, concentração e habilidade linguística (Armstrong, 2004) deveria compor a grade de 

disciplinas de TODOS os cursos de graduação em LE.” O respondente afirma que, devido à 

necessidade de aquisição de competências, como a linguística, além do exercício das 

habilidades de concentração – e, consequentemente, memória –, a prática da interpretação 

deveria ser incluída na matriz curricular de todos os cursos de graduação em língua 

estrangeira, o que implica na visão de necessidade de formação na área. Devido ao fato de o 

respondente ter ressaltado a competência linguística e a tradutória, além da necessidade de 

treinamento/formação, essa consideração enquadra-se nas categorias (b), (c) e (d). Vale 

ressaltar que tal afirmação é controversa, considerando que outras profissões na área de 

Letras/Línguas Estrangeiras, como professor de língua estrangeira, revisor, foneticista, etc., 

possuem atribuições distintas das exercidas por um intérprete, além de exigirem competências 

diferentes.  

 O Respondente F apresentou: “Eu, particularmente, como intérprete e advogada, me 

especializo no vocabulário jurídico, onde tenho maior conhecimento. Dessa forma, atendo a 

interpretações mais ligadas a minha área de trabalho.” Tal consideração pondera a formação 

do intérprete em áreas de atuação específicas, especialmente as mais diretamente ligadas às 
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suas áreas de atuação profissional, o que aumenta o nível de especialização na atividade. 

Como a respondente destaca a importância do conhecimento ligado a outras áreas, essa 

afirmação adequa-se à categoria (e). 

 O Respondente G afirmou o seguinte: “A atuação como intérprete vai muito além da 

simples decodificação de códigos linguísticos e exige treinamentos permanentes e específicos 

dos profissionais que a exercem. ” Essa afirmação permite inferir a ciência do respondente 

com relação à complexidade da prática, além do entendimento acerca da necessidade de 

qualificação continuada e treinamento específico para os que atuam na profissão. O fato de ter 

pontuado a imprescindibilidade de treinamento molda essa afirmação na categoria (b). 

 O Respondente H discorre sobre a ideia com a seguinte consideração: “Na forma 

como o edital de seleção para provimento de TPICs da Junta Comercial do Estado do Ceará 

foi formulado quando do concurso de que participei, notadamente no tocante aos exames 

orais, não se pode afirmar que as provas desse âmbito devessem realmente cumprir a função 

de testar as competências e/ou habilidades de intérpretes. ” Essa apreciação contempla uma 

questão relevante: conforme o edital do concurso de 2011, para avaliar as competências orais 

dos candidatos, é realizada uma prova de tradução oral à prima vista da língua estrangeira 

para o vernáculo e outra da língua materna para a língua estrangeira (o que denominam de 

“versão”). Entretanto, não são realizadas provas para aferir a competência na prática de 

interpretação simultânea, consecutiva e sussurrada, que são modalidades necessárias ao 

intérprete comercial nos diferentes contextos em que atuará. Essa colocação relatando a 

lacuna na avaliação das competências do intérprete relaciona-se com a categoria (c), visto que 

ressalta a necessidade de avaliação da competência tradutória nas provas de admissão65.  

ROMÃO (2015b, 160s), discorrendo sobre provas orais nos últimos concursos para 

provimento do ofício de TPICs nas Juntas Comerciais dos Estados do Ceará, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, faz a seguinte análise sobre a problemática dos exames orais: 

 

As provas, como se encontram descritas nos editais aqui examinados (v. citação acima sobre as 
provas orais), normalmente se restringem a aspectos de leitura, de tradução e versão oral à 
prima vista, além da possibilidade de se exigir que o candidato discorra sobre um tema ou que 
seja arguido em ambos os idiomas de exame, a fim de “verificar se o candidato possui o 
necessário conhecimento e compreensão das sutilezas e dificuldades de cada uma das línguas”.                                                            

65 Para mais informações sobre essa temática, recomendamos que se consulte o seguinte link: 
http://citrat.fflch.usp.br/sites/citrat.fflch.usp.br/files/u13/Cadernos%20de%20Terminologia%20e%20Tradu%C3
%A7%C3%A3o%207_0.pdf . Último acesso em 11 de janeiro de 2017. 
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Tal prova oral não se aplica, absolutamente, como exame comprobatório de competência como 
intérprete em geral nem como intérprete de tribunais, repartições públicas etc., locais em que o 
profissional da interpretação pública geralmente se vê às voltas com múltiplas dificuldades: 
temas e linguagens bastante específicos nos idiomas vernacular e estrangeiro, pressão devido 
aos rígidos rituais da Justiça e das repartições públicas em geral, constrangimento moral 
devido a situações complexas envolvendo acusados, indiciados, réus etc., locais muitas vezes 
inadequados (especificamente no Brasil) para sua atuação de forma soberana e tranquila (p. ex. 
condições de acústica, condições técnicas para uso de interpretação simultânea etc.), entre 
outros problemas. 

 
 Depreende-se da fala de Romão (2015b) que as provas orais aplicadas nos últimos 

concursos para TPIC no Ceará não apenas se restringem à leitura e à tradução oral à prima 

vista, excluindo os outros modos de trabalho utilizados na atividade. O autor também ressalta 

as restrições e dificuldades da prática em várias instâncias, como aspectos linguísticos, fatores 

de estresse e limitações de espaço.  

 O Respondente I asseverou o seguinte: “A participação em workshops sobre 

interpretação em Uberlândia, bem como na conferência ministrada por Daniel Gile, me 

deixou mais certo de que há a necessidade de uma formação técnica e/ou acadêmica para 

aqueles que queiram trabalhar como intérpretes em qualquer das modalidades (simultânea, 

consecutiva, sussurrada ou de negociações) ”. Essa afirmação mais uma vez reforça a 

inevitabilidade de qualificação técnica e/ou acadêmica em interpretação para a atuação de 

intérprete comercial, o que converge com a premissa da categoria (b).  

 O Respondente J abordou mais uma vez a questão da formação, como é possível 

observar a seguir: “Os TPICs deveriam receber algum treinamento específico em 

interpretação, principalmente consecutiva (com tomada de notas) ou ping-pong, pois essas 

modalidades com que eles mais provavelmente vão se deparar na sua atuação profissional. ” 

Aqui o respondente ressaltou a carência de um treinamento na área, especialmente em 

interpretação consecutiva e em interpretação ping-pong (também chamada de interpretação 

intermitente ou sentence-by-sentence), o que também vai de encontro à categoria (b).  

 A observação do Respondente K traz o seguinte teor: “Acredito que formações na área 

de tradução e interpretação seriam muito importantes para aperfeiçoar o nosso trabalho. ” 

Mais uma vez, o respondente ressaltou a importância de uma qualificação nas áreas de 

tradução e de interpretação para um melhor desempenho como TPIC, também se inserindo na 

categoria (b). 

 

Gráfico XVI – Considerações específicas dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Ceará  
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Fonte: Obtido pela autora através da ferramenta Google Forms (2016) 

 

 Neste capítulo, o questionário aplicado aos Tradutores Públicos e Intérpretes 

Comerciais do estado do Ceará teve suas respostas apresentadas e discutidas. No questionário, 

foram abordadas perguntas relativas a informações básicas, como tempo de atuação no cargo,  

gênero, faixa etária, bem como questões relacionadas à formação superior dos respondentes, à 

formação em tradução e em interpretação, às modalidades contempladas na formação em 

interpretação, aos locais em que já atuaram, além da visão sobre a necessidade da formação 

em interpretação para o exercício da função, as limitações na atuação, o conceito de 

interpretação e outras considerações, caso achassem necessário. A partir das respostas 

apresentadas no questionário, foi possível constatar que: 

 

a) 81,8% dos respondentes atua como TPIC há quatro anos;  

b) 57,6% declararam-se do gênero masculino;  

c) 33,3% tinham entre 41 e 50 anos;  

d) 60,6% afirmaram ter o inglês como língua de trabalho; 

e) 57,6% têm formação superior em Letras; 
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f) 78,8% não têm formação acadêmica em tradução;  

g) com relação aos que responderam “sim” à formação acadêmica em tradução, 71,4% têm 

especialização; 

h) 81,8% não têm formação acadêmica em interpretação; 

i) dentre os que responderam “sim” à formação acadêmica em interpretação, 66,7% possuem 

especialização na área; 

j) dentre os que responderam afirmativamente à formação acadêmica em interpretação, 100% 

receberam treinamento em interpretação consecutiva, seguido pela simultânea (71,4%), 

sussurrada (57,1%) e de negociações (28,6%); 

k) 75,8% afirmaram já ter exercido a função de intérprete em uma das modalidades 

mencionadas anteriormente; 

l) no tocante aos locais em que os respondentes já atuaram como TPICS, 48% afirmaram ter 

atuado em congressos/conferências, 44% em empresas privadas e 40% em tribunais e em 

cartórios e registro civil; 

m) com relação à pergunta: “A formação em interpretação é um componente essencial para a 

realização da minha função de TPIC”, a maioria assinalou “concordo”, representando 51,5% 

dos respondentes; 

n) no que concerne aos obstáculos que podem limitar/prejudicar a atuação do intérprete 

comercial, 69,7% dos respondentes declarou “a grande variedade temática a que estarei 

sujeito (a) ”, seguido por “A pouca prática que tenho com essa atividade” (48,5%); 

o) quando questionados sobre o que é interpretação sob seu ponto de vista, 21% dos 

respondentes a conceituaram como a transferência de significado da língua-fonte para a língua 

alvo; b) 2% a definiram como a reformulação do significado da língua-fonte para a língua-

alvo; 19% a delinearam como tradução na forma oral; 4% destacaram a interpretação como 

uma atividade que exige invisibilidade do intérprete; 11% afirmaram que a interpretação exige 

fidelidade ao texto-fonte; 24% declararam enxergar o intérprete como facilitador da 

comunicação; 4% viram a interpretação como uma atividade relacionada à situação e 

orientada à função de atos para a produção de um texto-alvo, pensada para destinatários em 

outra cultura/língua e 15% dos respondentes não conceituaram o fenômeno. As respostas 

relativas a essa questão nos permitem afirmar que a maioria dos respondentes consideram o 
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fenômeno como a transferência de significado e veem o intérprete como facilitador da 

comunicação.  

p) no que se refere às considerações específicas, 12% indicaram falta de 

treinamento/formação dos TPICs; 37% ressaltaram a necessidade de treinamento/formação 

para os TPICs; 25% salientaram a importância da competência tradutória; 13% acentuaram a 

importância da competência linguística; e 13% evidenciaram a importância da competência 

cultural e conhecimentos específicos de outras áreas. O fato de 37% dos respondentes terem 

destacado a necessidade de treinamento/formação para a prática evidencia a lacuna sentida 

pelos profissionais em suas atuações. 

 Neste capítulo, o perfil profissional dos TPICs do Ceará foi traçado com base nos 

dados coletados tendo-se como instrumento o questionário gerado pela ferramenta Google 

Forms. A partir da aferição dos dados, foi possível discutir as informações relacionadas ao 

perfil desses profissionais e às suas visões a respeito do conceito de interpretação e da 

importância da formação na área para o exercício da função. No próximo capítulo, os pontos 

mais relevantes abordados em cada um dos capítulos do trabalho serão retomados, bem como 

as apreciações finais e possíveis elucidações a respeito da pesquisa serão apresentadas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No capítulo “O ofício de TPIC no Brasil”, foi abordada a história desse ofício desde a 

chegada dos portugueses no país até os dias atuais.  

 Fatos importantes acerca dos primórdios da atuação de tradutores/ intérpretes no Brasil 

Colônia foram apresentados sob o prisma das considerações de Wyler (2003) e Oliveira 

(2006). Nesse momento da história do país, foi possível constatar que a tradução, àquela 

época, se apresentou primeiramente como interpretação a partir da chegada dos portugueses. 

Além disso, os línguas, nome dado aos intérpretes na época, tiveram suas atribuições e status 

mudados conforme as necessidades do período.  

  A trajetória dos tradutores públicos durante o Brasil Império foi discutida com base 

nas investigações históricas de Campbell (1983), Wyler (2003) e Oliveira (2006), calcadas na 

legislação da época. Alguns fatos são dignos de menção, como ter sido durante esse período 

que a atividade de tradutor foi associada à de intérprete. Uma constatação importante consiste 

em que, anteriormente, o tradutor jurado, como era chamado, não era vinculado a nenhum 

órgão. Tal circunstância mudou, quando esses profissionais foram associados aos Tribunais do 

Comércio em 1851. Outra questão relevante é que o exercício do ofício de 

tradutores/intérpretes público era vetado às mulheres daquela época, o que foi alterado a partir 

do Decreto nº 13.609, no dia de 21 de outubro de 1943.  

 O exercício do ofício de TPIC no Brasil República foi abordado desde a proclamação 

da República até os dias atuais. Foram discutidos eventos importantes, como a vinculação 

desses profissionais às Juntas Comerciais, a permissão da realização do exercício da atividade 

às mulheres e a criação do decreto 13.609. Além disso, foram dispostos os critérios para 

candidatar-se a vaga, a estrutura da prova, bem como as atribuições e os contextos com os 

quais o profissional se depara na prática da interpretação. 

 No capítulo “Questões teóricas da interpretação”, foram debatidos pontos relacionados 

aos conceitos de interpretação. Foram utilizados os parâmetros propostos por Pöchhacker 

(2004) para classificar a interpretação, tanto como atividade prática e quanto ocupação 

teórica. Primeiramente, foram traçados os parâmetros intrassociais e intersociais, como a 

interpretação de enlace, a interpretação legal e a interpretação comunitária. Dois parâmetros 

tipológicos são destacados: a modalidade linguística e o modo de trabalho. Com relação à 
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modalidade linguística, o autor distingue a interpretação de línguas de sinais e a interpretação 

de línguas orais. Com relação ao modo de trabalho, são explicitadas as modalidades 

consecutiva, simultânea, sussurrada e intermitente. Nesse capítulo, as visões de autores como 

Mikkelson (1999) e Pagura (2002) são confrontadas com a perspectiva de Pöchhacker (2004).  

 No capítulo “Questões metodológicas”, primeiramente são delineadas as 

características da pesquisa, que é definida como quantitativa e qualitativa, de natureza 

descritiva, de caráter bibliográfico e documental. Além disso, o tipo de pesquisa aqui 

apresentada consiste em um levantamento. Os objetivos do presente estudo também foram 

traçados, bem como local, participantes do estudo e aspectos relacionados à elaboração do 

questionário, como a instrumenta de coleta de dados, itens do questionário, método de 

abordagem aos sujeitos do estudo e os critérios de elaboração. 

 No capítulo “O perfil profissional da classe no estado do Ceará”, foram expostos os 

dados coletados a partir da aplicação do questionário, bem como a avaliação e discussão dos 

resultados. A partir das respostas obtidas, foi possível concluir que a) 81,8% dos respondentes 

atuam como TPIC há quatro anos; b) 57,6% dos respondentes declararam-se do gênero 

masculino; c) 33,3% dos respondentes tinham entre 41 e 50 anos; d) 60,6% dos respondentes 

afirmaram ter o inglês como língua de trabalho; e) 57,6% têm formação superior em Letras; f) 

78,8% dos respondentes não têm formação acadêmica em tradução; g) com relação aos que 

responderam “sim” à formação acadêmica em tradução, 71,4% dos respondentes têm 

especialização; h) 81,8% dos respondentes não têm formação acadêmica em interpretação; i) 

dentre os que responderam “sim” à formação acadêmica em interpretação, 66,7% possuem 

especialização na área; j) dentre os que responderam afirmativamente à formação acadêmica 

em interpretação, 100% receberam treinamento em interpretação consecutiva, seguido pela 

simultânea (71,4%), sussurrada (57,1%) e de negociações (28,6%); k) 75,8% afirmaram já ter 

exercido a função de intérprete em uma das modalidades mencionadas anteriormente; l) no 

tocante aos locais em que os respondentes já atuaram como TPICS, 48% afirmaram ter atuado 

em congressos/conferências, 44% em empresas privadas e 40% em tribunais e em cartórios e 

registro civil; m) com relação à pergunta: “A formação em interpretação é um componente 

essencial para a realização da minha função de TPIC”, 51,5% dos respondentes assinalaram 

“concordo”; n) no que concerne aos obstáculos que podem limitar/prejudicar a atuação do 

intérprete comercial, 69,7% dos respondentes declararam “a grande variedade temática a que 
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estarei sujeito(a)”, seguido por “A pouca prática que tenho com essa atividade” (48,5%); o) 

quando questionados sobre o que é interpretação sob seu ponto de vista, 21% dos 

respondentes a conceituaram como a transferência de significado da língua-fonte para a língua 

alvo; 2% a definiram como a reformulação do significado da língua-fonte para a língua-alvo; 

19% a delinearam como a tradução na forma oral; 4% destacaram a interpretação como uma 

atividade que exige invisibilidade do intérprete; 11% afirmaram que a interpretação exige 

fidelidade ao texto-fonte; 24% declararam enxergar o intérprete como facilitador da 

comunicação; 4% viram a interpretação como uma atividade relacionada à situação e 

orientada à função de atos para a produção de um texto-alvo, pensada para destinatários em 

outra cultura/língua e 15% dos respondentes não conceituaram essa atividade profissional. As 

respostas relativas à questão permitem a análise de que a maioria dos respondentes 

consideram o fenômeno como a transferência de significado e veem o intérprete como 

facilitador da comunicação; p) os dados coletados a partir das considerações específicas dos 

respondentes permitiram verificar que 12% salientaram a falta de treinamento/formação dos 

TPICs; 37% pontuaram a necessidade de treinamento/formação para os TPICs; 25% 

consideraram a importância da competência tradutória; 13% julgaram importante a 

competência linguística; e 13% creram na importância da bagagem cultural/conhecimento de 

outras áreas. O fato de 37% dos respondentes ter destacado a necessidade de 

treinamento/formação para a prática evidencia a lacuna sentida pelos profissionais em suas 

práticas. 

 A presente pesquisa permitiu conhecer de forma mais aprofundada o perfil dos 

Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Ceará, desde questões demográficas até as 

concepções apresentadas pelos próprios respondentes e se consideram a formação na área 

importante para suas práticas profissionais. A aferição dos dados permitiu constatar que apesar 

de a maior parte dos TPICs do Ceará terem formação em Letras, correspondendo a 57,6% dos 

respondentes, a maioria não possui perfil acadêmico em tradução (78,8%) e em interpretação 

(81,8%), o que se reflete na necessidade de treinamento/formação para a prática exposta nas 

considerações específicas 37%.    Um aspecto observado a partir da análise dos dados, que aqui merece ser levado em 

consideração, consiste na questão das concepções extremamente centradas em aspectos 

linguísticos e longe das especificidades (inter)culturais que permeiam situações de 
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interpretação e que não foram destacadas pela maioria dos respondentes. Outro ponto digno 

de nota foi a dificuldade de acesso a informações de cunho histórico nos mais diversos 

instrumentos de pesquisa, inclusive na Junta Comercial do Estado do Ceará. Acredito que tal 

fato nos deva levar a planejar futuras pesquisas para tentar desvendar esse histórico obscuro 

da atuação dos TPICs no Ceará. 

 Portanto, ao nos debruçarmos novamente sobre as questões de pesquisa estabelecida 

no início deste trabalho, é possível afirmar, a partir da análise e avaliação dos dados, que os 

TPICs do Ceará em geral não possuem formação em intepretação (81,8% dos entrevistados), 

embora a maioria já tenha atuado como intérprete durante o exercício da função (75,8%). O 

que se depreende, a partir das respostas obtidas no questionário, é que os TPICs adquirem as 

habilidades para realizar as diversas modalidades de interpretação através da prática. Tal fato 

sinaliza uma questão problemática, visto que a atividade da interpretação, além de exigir 

competência linguístico-cultural, é altamente complexa e requer treinamento e prática 

constante. Além disso, é pertinente ressaltar que a atividade realizada de forma inadequada 

interfere diretamente nos destinos das pessoas que solicitam o serviço ou que dependem da 

interpretação, como é o caso da interpretação de tribunal realizada em audiências, 

interrogatórios, julgamentos etc.  

 Duas formas de sanar essa situação consistiriam em duas medidas. Primeiramente, na 

mudança da estrutura das provas orais. Em vez de realizar apenas a avaliação da performance 

na modalidade de tradução oral à prima vista nas duas direções, poderia ser aferido o 

desempenho dos candidatos nas diferentes modalidades de interpretação: simultânea, 

consecutiva e sussurrada, além da tradução oral à prima vista, já presente no formato atual. O 

acréscimo dos outros modos de trabalho possibilitaria aferir a aptidão dos candidatos para 

realizar a atividade se utilizando das diversas modalidades de interpretação. Tal medida não 

apenas implicaria no ingresso dos candidatos que possuíssem essa aptidão, como incentivaria 

os interessados no concurso a buscar formação na área. Em segundo lugar, a fim de garantir 

formação a esses profissionais, cursos de formação de intérpretes em nível de extensão 

poderiam ser oferecidos não apenas pelas mesmas universidades que já ofertaram cursos de 

especialização na área de tradução e/ou interpretação, como UFC e Uece, como também 

poderiam ser oferecidos cursos pela própria Junta Comercial, de modo a assegurar a formação 

e o desenvolvimento profissional dos TPICs.   
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 Como propostas para estudos futuros, uma possibilidade seria descrever o perfil 

profissional dos intérpretes no contexto privado, que difere bastante do contexto dos 

tradutores públicos e que possui demanda no estado. Outra possibilidade seria um estado da 

arte sobre os cursos na área de interpretação no Brasil. Também poderia ser realizada uma pesquisa semelhante à que aqui apresentamos, mas que fosse voltada à questão da formação em interpretação de TPICs lotados nas demais Juntas Comerciais existentes no Brasil.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INTITULADO “A FORMAÇÃO EM 
INTERPRETAÇÃO DOS TRADUTORES PÚBLICOS E INTÉRPRETES 
COMERCIAIS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ. ”  

1. Há quanto anos você exerce o cargo de Tradutor Público e Intérprete Comercial (TPIC)? 

(    ) 4  

(    ) 10 

(    ) 20 

(    ) 30 

(    ) mais de 30 

 

2. Qual o seu gênero? 

(    ) prefiro não responder 

(    ) masculino 

(    ) feminino 

 

3. Qual é a sua faixa etária? 

(    ) 21 – 30 

(    ) 31 – 40 

(    ) 41 – 50 

(    ) 51 – 60 

(    ) Acima de 60 

 

4. Qual é/quais são a (s) sua (s) língua (s) de trabalho como TPIC? 

(    ) alemão 

(    ) espanhol 

(    ) francês 

(    ) inglês 

(    ) italiano 

(    ) outra(s) 

 

5. Em que área você tem formação superior? 
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(    ) Letras 

(    ) Direito 

(    ) Engenharia(s) 

(    ) Ciências Sociais 

(    ) Ciências Econômicas 

(    ) Medicina 

(    ) Outras (.....................) 

(    ) Não tenho formação superior 

 

6. Você tem formação acadêmica em tradução? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

7. Se sua resposta à pergunta 6 foi afirmativa, em que nível você tem formação em tradução? 

(    ) Graduação 

(    ) Especialização 

(    ) Mestrado 

(    ) Doutorado 

(    ) Pós-Doutorado 

 

8. Você tem formação acadêmica em interpretação? 

(    ) sim 

(    ) não 

 

9. Se sua resposta à pergunta 8 foi afirmativa, em que nível você tem formação em 

interpretação?  
(    ) Graduação 

(    ) Especialização 

(    ) Mestrado 

(    ) Doutorado 
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(    ) Pós-Doutorado 

 

10. Se sua resposta à pergunta 9 foi afirmativa, sua formação acadêmica abrangeu que 

modalidade(s)?  
(    )  interpretação simultânea 

(    ) interpretação consecutiva 

(    ) interpretação sussurrada 

(    ) interpretação de negociações 

 

11. Em sua atuação como TPIC, você já exerceu a função de intérprete em uma das 

modalidades mencionadas na questão 10? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

12. Em caso afirmativo, em que local/locais você já atuou como intérprete na qualidade de 

TPIC? 

(    ) tribunais 

(    ) cartórios de paz 

(    ) cartórios de Registro Civil 

(    ) tabelionatos 

(    ) cartórios de imóveis 

(    ) hospitais 

(    ) igrejas 

(    ) Polícia Federal 

(    ) penitenciárias 

(    ) órgãos da administração pública 

(    ) empresas privadas 

(    ) portos 

(    ) aeroportos 

(    ) congressos/conferências 
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(    ) outros 

 

13. Leia a afirmação a seguir e escolha uma das opções abaixo: “A formação em interpretação 

é uma componente essencial para a realização da minha função de TPIC. ”  
(    ) concordo totalmente 

(    ) concordo 

(    ) indeciso 

(    ) discordo 

(    ) discordo totalmente   
14. Que obstáculos podem limitar/prejudicar a atuação do intérprete comercial? 

(    ) Minha total falta de conhecimento e prática nessa área 

(    ) A pouca prática que tenho com essa atividade 

(    ) A incerteza sobre o pagamento do trabalho realizado 

(    ) A necessidade de deslocar-me para a realização do trabalho 

(    ) A grande variedade temática a que estarei sujeito(a) 

(    ) A situação de estresse a que me submeterei durante o trabalho 

(    ) Outra: ____________________________________________ 

 

15. No seu modo de ver, o que é interpretação?  
16. Caso tenha alguma observação adicional a fazer sobre a temática tratada neste 

questionário, este espaço se destina às suas considerações específicas.  
17. Caso queira receber informações a respeito dos resultados da pesquisa, deixe seu e-mail 

de contato.    
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 
PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa: O PAPEL DA 

FORMAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO DOS TRADUTORES PÚBLICOS E 

INTÉRPRETES COMERCIAIS NO ESTADO DO CEARÁ, realizada pela mestranda 

Ananda Badaró de Athayde Prata, aluna regular do curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ESTUDOS DA TRADUÇÃO – POET (UFC), orientada pelo Professor Doutor Tito Lívio 

Cruz Romão. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa 

sejam esclarecidos. 

Este termo de consentimento é entregue em duas vias para sua assinatura, caso venha a 

concordar em participar da pesquisa. Uma via fica com você e a outra fica com a 

pesquisadora. Caso concorde, enviarei um questionário online elaborado através da 

ferramenta da Google para seu endereço eletrônico. Se alguma destas questões gerarem 

desconforto ou constrangimento, você não será obrigado a respondê-las. Isso não o penalizará 

nem o impedirá de continuar participando da pesquisa. Você terá liberdade de se recusar a 

participar da pesquisa a qualquer momento. A sua participação na pesquisa será de 

fundamental importância para que possam ser atingidos os objetivos do estudo, colaborando 

com a análise dos dados. Será garantido seu anonimato, ou seja, o seu nome ou qualquer outro 

identificador não serão revelados no decorrer da análise do estudo. Não será cobrado nenhum 

valor para sua participação, assim como não haverá ressarcimento por contribuir com o 

Estudo. Na conclusão do Estudo, os benefícios dessa pesquisa poderão contribuir para 

facilitar uma discussão junto à Universidade Federal do Ceará e outros centros. 

Os pesquisadores se encontram disponíveis a esclarecer qualquer dúvida durante e 

após a pesquisa, por meio dos contatos: Ananda Badaró de Athayde Prata telefone para 

contato: + 55(85) 988659497 e-mail: anandabadaro@gmail.com e Tito Lívio Cruz Romão 

telefone para contato: + 55(85) 999062847 e-mail: cruzromao@terra.com.br, ambos no 

endereço: Av. da Universidade, 2853 – Benfica – Fortaleza – CE CEP 60020-181 (Centro de 

mailto:anandabadaro@gmail.com
mailto:cruzromao@terra.com.br
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Humanidades – Departamento de Letras Estrangeiras). Além disso, quaisquer dúvidas sobre a 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, - Rodolfo Teófilo – CEP 60.430-275 

Fone: 3366-8344. O Estudo obedece à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

Ministério da Saúde.  
O abaixo-assinado, _________________________________________, _______ anos, RG nº 

________________________ declara que é de livre e espontânea vontade que está 

participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer 

perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações 

que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda receber uma cópia deste 

Termo. 

Fortaleza, _____/______/______  
Nome do(a) Voluntário(a)  Data Assinatura 

Nome do(a) Pesquisador(a) Data Assinatura  
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APÊNDICE C – MENSAGEM DO ORIENTADOR E TPIC DIRIGIDA AOS TPICS 
RESPONDENTES 

 
Prezada colega / Prezado colega, 
Como você deve saber, somos colegas de ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial 
(TPIC) pela Junta Comercial do Estado do Ceará. Como também ensino no Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (POET) da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), venho, aqui, pedir-lhe um favor que se insere no âmbito estritamente 
acadêmico. Tenho uma orientanda chamada Ananda Badaró de Athayde Prata, que no 
momento está realizando uma importante pesquisa sobre o ofício de TPIC no Ceará. Sua 
pesquisa trata da nossa atuação como “intérpretes comerciais”, abordando, mais precisamente, 
que tipo de formação (ou a falta desta) nós TPICs tivemos na área de interpretação antes de 
prestarmos o concurso. Como todos sabemos, por força do concurso a que fomos submetidos 
com êxito, podemos/devemos atuar também como intérpretes em diferentes setores públicos 
e/ou privados. 
Venho aqui pedir-lhe que não tenha nenhum receio em responder a um questionário que a 
mestranda lhe enviará por e-mail. Quando a pesquisa estava sendo iniciada, inclusive entrei 
em contato com nosso colega Prof. Dr. César Barros Leal, que, como presidente da 
Associação de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Ceará, verificou 
tratar-se de uma pesquisa séria, que inclusive já fora aprovada pelo Comitê de Ética da UFC. 
Esclareço-lhe que, ao responder o questionário, EM NENHUM MOMENTO suas respostas 
serão combinadas através de uma relação direta a seu nome com algum intuito de fazê-lo 
constar no texto da dissertação. Em outros termos: as respostas dadas pelos TPICs deverão ser 
processadas, durante a avaliação dos dados obtidos e a redação da dissertação, sob o mais 
completo sigilo que uma pesquisa dessa natureza exige, conservando, portanto, total 
anonimato dos nomes dos respondentes. 
Espero muito contar com sua contribuição, pois esta será uma forma de nós, membros do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFC, podermos prestar uma 
contribuição na área de atuação de TPICs no Ceará. Adianto que a pesquisa é inédita em todo 
o Brasil. Desta forma, também lançará luz, em nível nacional, sobre um problema acerca do 
qual as Juntas Comerciais preferem calar e que, de uma forma ou de outra, toca a todos nós. 
Em uma outra fase, tão logo a redação da dissertação esteja pronta e a data da defesa de 
mestrado da Ananda seja marcada, todos os TPICs serão informados por e-mail. E se você 
quiser assistir à defesa da mestranda para ver o resultado e a avaliação dos dados, para nós 
será um grande prazer contar com sua presença. Posteriormente também poderemos ver junto 
aos colegas se haverá interesse em fazermos uma apresentação sobre o tema, em forma de 
palestra e discussão, exclusivamente para nós TPICs. 
Dentro de dois dias, você receberá o breve e simples questionário através de e-mail que a 
Ananda lhe enviará. Trata-se de um questionário eletrônico, ou seja, as perguntas lhe serão 
apresentadas online diretamente na tela do computador, bastando clicar na resposta que você 
considerar cabível. Em pouquíssimos casos você precisará escrever, se desejar, alguma 
pequena frase. 
Desde já lhe agradeço a presteza de querer contribuir com o sucesso da pesquisa! Certo de 
poder contar com sua contribuição, envio-lhe cordiais saudações. 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO “A 
FORMAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO DOS TRADUTORES PÚBLICOS E 
INTÉRPRETES COMERCIAIS DO ESTADO DO CEARÁ” - QUESTÃO 15 

 

No seu modo de ver, o que é interpretação? 

 

“Transferir oralmente informações de uma língua para outra. ” 

“A reformulação, de forma oral, de ideias recebidas também via oral”. 

“Servir de ouvido, processador e boca entre duas partes, transmitindo fielmente o conteúdo 

comunicado, ora literalmente, ora levando em conta diferenças culturais e linguísticas, de 

modo a favorecer igualmente os objetivos de ambas as partes, com sobriedade e confiança. ” 

“É a capacidade áudio-oral de ‘compreender e transmitir’ com a maior fidelidade possível 

para a língua materna as produções orais expressas numa língua estrangeira”.  

“Interpretação é para falantes de outras línguas ou da língua vernácula, o escutei do 

palestrante ou “speaker” em um evento para o qual sou chamado para atuar como intérprete. ” 

“Primeiramente, como urge o momento: FORA TEMER! Isto posto, posso dizer que é meu 

ganha pão. A interpretação corresponde a quase 60% do meu sustento. Em geral, como 

intérprete facilito a comunicação entre falantes da língua inglesa e do português através de 

meus conhecimentos e habilidades como intérprete e da utilização de recursos audiovisuais 

nas interpretações simultâneas. ” 

“Interpretar é transmitir uma mensagem falada de uma língua para outra com precisão, mas 

também com fluidez e naturalidade. ”  

“É a habilidade para mediar a comunicação entre falantes de línguas diferentes, fazendo com 

que a compreensão de ambos aconteça como se o outro falasse sua própria língua. ” 

“Uma atividade que necessita de um treinamento prévio intenso das técnicas. ”  

“As modalidades de interpretação: simultânea, consecutiva, sussurrada e de negociações, 

guardam entre si a comum tarefa de transpor oralmente para uma língua a mensagem 

veiculada em outra. ” 

“É um trabalho que exige muito conhecimento da área a ser tratada, muito diferente da 

tradução, porque na tradução você não sabe mas logo procura no dicionário, google, ecc.” 

“INTERPRETAÇÃO É O ESTABELECIMENTO SIMULTANEO E CONSECUTIVO DE 

UMA COMUNICAÇÃO ORAL, SEU SENTIDO E SIGNIFICADO.” 
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“Comunicação efetiva entre pessoas de idiomas diferentes através do auxílio de um 

intérprete.” 

“Trata-se de uma espécie de artesanato. A transposição das ideias de uma língua para outra 

nunca se faz de forma mecânica, por mais burocrático que seja o texto. Interpretar significa, 

assim, a arte de expressar, de comunicar àqueles que não têm a habilidade de apreender as 

ideias expressadas por línguas diferentes da (s) sua (s).” 

“É a passagem de uma mensagem oral de uma língua para a outra, de maneira a estabelecer a 

comunicação entre os falantes destas línguas.” 

“A interpretação é deixar claro ao cliente o sentido que está sendo traduzido – para que ele 

tenha completo esclarecimento e compreensão do conteúdo que está sendo explanado ou 

discutido.” 

“Uma atividade exaustiva pois o pensamento tem que ser rapido, requer pratica, e muita 

atenção.” 

“Comunicar em outro idioma a mensagem em questão.” 

“É a oportunidade que o intérprete tem, de que todas as pessoas presentes possam aprender o 

que o conferencista tem a passar. ” 

“Tradução oral concomitante à fala.” 

“A ação de interpretar simultânea e consecutivamente de forma oral diversas situações de uma 

língua para outra. ” 

“É uma atuação complexa de decodificação que possibilita o entendimento entre 

interlocutores de diferentes códigos linguísticos.” 

“Interpretação é um ato comunicativo e social de mediação linguístico-cultural, em que uma 

determinada oferta textual apresentada oralmente numa língua-fonte A inserida numa cultura-

fonte A é reproduzida também oralmente em uma língua-meta B inserida numa cultura-meta 

B, conforme objetivos e funções preestabelecidos entre as partes envolvidas.” 

“Tentar reproduzir de forma fiel aquilo que o documento original contém. ” 

“De forma sintética, e o ato de transpor oralmente a fala de uma língua fonte para uma língua 

alvo.” 

“(fiz uma longa definição no questionário anterior; não posso reproduzir de memória)” 

“É uma atividade maravilhosa, em que o intérprete tem a oportunidade de facilitar a 

comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. Nesses eventos há um intercâmbio 
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muito bom de conhecimentos e experiências entre os participantes (caso de conferências, 

congressos, seminários, mesas de negócios, etc.). Também há a oportunidade de ajudar 

emigrantes que não dominam o português e necessitam de alguém que os ajude.” 

“É possibilitar que pessoas falantes de idiomas diferentes se comuniquem” 

“Interpretação é tradução feita na formal oral. ” 

“A compreensão, reformulação e transmissão de significados de um texto oral para outro em 

um idioma diferente” 

“A arte e o ofício de se comunicar fluentemente com total fidedignidade!” 

“Transmitir a mensagem de um idioma para o outro.” 

“Transferência oral de informações de uma língua para outra, de forma clara e objetiva.” 
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ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO “A 
FORMAÇÃO EM INTERPRETAÇÃO DOS TRADUTORES PÚBLICOS E 
INTÉRPRETES COMERCIAIS DO ESTADO DO CEARÁ” - QUESTÃO 16 

 

Caso tenha alguma observação adicional a fazer sobre a temática tratada neste questionário, 

este espaço se destina às suas considerações específicas.  

 

“No Ceará (e provavelmente no Brasil), os TPICs não recebem qualquer – deveriam receber 

algum – tipo de treinamento nas áreas de tradução/interpretação antes de começarem a atuar. ” 

“Parece-me muito importante que além da habilidade áudio-oral eficiente o intérprete 

possuísse também uma formação linguística de qualidade. Isso valoriza significativamente sua 

auto-confiança. ” 

“É de suma importância que o tradutor ou intérprete esteja sempre estudando, ouvindo 

programas de TV na língua estrangeira com a qual trabalha. A leitura sobre os mais diversos 

também é importante na carreira do intérprete. ” 

“Tenho formação em interpretação de conferências, mas não acadêmica. São pouquíssimas as 

oportunidades para formação acadêmica em interpretação, especialmente no Nordeste. Outro 

ponto importante é que um TPIC não trabalha em conferências na qualidade de TPIC, pois 

não há qualquer exigência a esse respeito. Seria muito interessante ver um estudo sobre a 

importância da formação no mercado privado, onde há muito mais pessoas atuando e o qual é 

extremamente carente de intérpretes com formação. ” 

“Pelos estudos autodidatas que venho realizando, chego à conclusão de que a interpretação, 

por ser uma tarefa que exige precisão, concentração e habilidade linguística (Armstrong, 

2004) deveria compor a grade de disciplinas de TODOS os cursos de graduação em LE. ” 

“Eu, particularmente, como intérprete e advogada, me especializo no vocabulário jurídico, 

onde tenho maior conhecimento. Dessa forma, atendo a interpretações mais ligadas a minha 

área de trabalho. ” 

“A atuação como intérprete vai muito além da simples decodificação de códigos linguísticos e 

exige treinamentos permanentes e específicos dos profissionais que a exercem. ” 

“Na forma como o edital de seleção para provimento de TPICs da Junta Comercial do Estado 

do Ceará foi formulado quando do concurso de que participei, notadamente no tocante aos 
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exames orais, não se pode afirmar que as provas desse âmbito devessem realmente cumprir a 

função de testar as competências e/ou habilidades de intérpretes. ” 

“A participação em workshops sobre interpretação em Uberlândia, bem como na conferência 

ministrada por Daniel Gile, me deixou mais certo de que há a necessidade de uma formação 

técnica e/ou acadêmica para aqueles que queiram trabalhar como intérpretes em qualquer das 

modalidades (simultânea, consecutiva, sussurrada ou de negociações). ” 

“Os TPICs deveriam receber algum treinamento específico em interpretação, principalmente 

consecutiva (com tomada de notas) ou ping-pong, pois essas modalidades com que eles mais 

provavelmente vão se deparar na sua atuação profissional. ”  

“Acredito que formações na área de tradução e interpretação seriam muito importantes para 

aperfeiçoar o nosso trabalho.” 
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ANEXO C – EDITAL DA JUCEC Nº001/2010, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010.                            
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ 

 
 
 

Aditivo 001/2010 ao Edital Nº 001/2010, de 07 de outubro de 2010. 

 
Concurso Público para Habilitação de Tradutor Público e Intérprete Comercial 

 
O Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei 
n. 8.934, de 18 de novembro de 1994, Decreto n. 1.800, de 30 de janeiro de 1996, Decreto n. 13.609, de 21 de outubro de 
1943, Instrução Normativa n. 84, de 29 de fevereiro de 2000, expedida pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio, 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, lei complementar nº. 73, de 23 de dezembro de 2008, torna 
público o Aditivo 001/2010 ao Edital nº 001/2010, de 07 de outubro de 2010. 
 
 
 
Art. 1º – Fica modificado o subitem 3.3.1, passando a constar como segue: 
 

3. – Das Inscrições 
3.3 – Período, Horário e local: 
3.3.1 – 08:00 horas do dia 20 de outubro de 2010 até as 23:59 do dia 19 de novembro de 2010, 

através da Internet.  
 
 
 
Art. 2º - Fica Alterado o subitem 2.1 do Anexo I do Edital, passando a constar como segue: 
 
 

2. DAS VAGAS DE TRADUTOR PÚBLÍCO E INTÉRPRETE COMERCIAL 
 
2.1 - Os ofícios de Tradutor Público e Intérprete Comercial, nos idiomas abaixo relacionados, 
ficam limitados às seguintes vagas: 

 
 

Idioma Vagas 

Inglês 20 
Espanhol 20 
Mandarim 04 
Francês 06 
Italiano 10 
Japonês 06 

Alemão 05 

Holandês 05 

 
 
Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no edital 001/2010 de 07 de 
outubro de 2010. 
 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, aos 25 de outubro de 2010. 

 

 

RICARDO LUIZ ANDRADE LOPES  
Presidente da JUCEC 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

O papel da formação em interpretação dos Tradutores Públicos e Intérpretes
Comerciais no Estado do Ceará

Ananda Badaró de Athayde Prata

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

2

48887015.6.0000.5054

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 1.310.580

DADOS DO PARECER

Projeto de dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em Estudos da Tradução da

Universidade Federal do Ceará, caracterizado por um estudo descritivo, exploratório, com abordagem

qualitativa. Este estudo será conduzido na cidade de Fortaleza. Os dados serão gerados e coletados

mediante um questionário online, tendo como suporte a ferramenta do Google. Participarão do estudo os

Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais (TPICs) licenciados pela Junta Comercial do Estado do Ceará

(Jucec). Será realizado um levantamento do referencial teórico relacionado aos Estudos da Interpretação,

contendo as definições e reflexões pertinentes para o desenvolvimento deste estudo. Em seguida, serão

elaborados questionários referentes à formação profissional dos TPICs, ao domínio das modalidades de

interpretação e aos contextos com os quais estes tradutores se deparam em sua atuação professional.

instrumento de coleta de dados será constituído por um questionário online, composto de 13 questões de

múltipla escolha. As primeiras três questões objetivam o traçado de um perfil com relação ao tempo de

atuação no cargo, gênero e faixa etária. Já entre as questões 4 e 10, tenciona-se verificar padrões com

relação ao perfil profissional, como línguas de trabalho como TPIC, graduação e formação acadêmica em

tradução e interpretação. E, por último, das questões 11 a 13, objetiva-se averiguar se esses profissionais já

se utilizaram da competência da interpretação em seu ofício de TPIC, em que

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

60.430-275

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Nunes de Melo, 1000
Rodolfo Teófilo

UF: Município:CE FORTALEZA
Fax: (85)3223-2903
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contextos, e se consideram esta habilidade essencial para o cargo.

Geral: Apresentar um perfil da formação e atuação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do

estado do Ceará, considerando-se, especificamente, suas experiências de formação no campo da

interpretação simultânea e/ou consecutiva verificando a existência de eventuais lacunas nesta área e por

que motivos ocorreriam.

Específicos: Realizar um levantamento bibliográfico a fim de esclarecer as principais questões teórico-

metodológicas pertinentes ao tema escolhido; Elencar as leis referentes à criação e ao exercício da tradução

juramentada desde seu início no Brasil, com o propósito de compreender essa atuação de forma mais

abrangente e refletir sobre questões como os requisitos para a inscrição no concurso, estrutura das provas e

a formação necessária; Aplicar questionários com os Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do

estado do Ceará com perguntas relacionadas à formação profissional em interpretação, aos contextos em

que esta competência já foi necessária para o cargo de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais e ao

domínio das modalidades de interpretação, dentre outros aspectos; Analisar os dados obtidos e, a partir da

avaliação desses dados, esclarecer os questionamentos referentes ao perfil profissional dos Tradutores

Públicos e Intérpretes Comerciais e à sua eventual formação em interpretação.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos: A realização da pesquisa poderá expor os participantes a riscos ou desconfortos mínimos.

Benefícios: Conhecimento do perfil profissional dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do estado

do Ceará.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pesquisa pertinente e relevante. Objeto de pesquisa bem descrito, objetivos claros e congruentes com a

metodologia apresentada.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os documentos pertinentes ao protocolo foram apresentados.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

60.430-275

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Nunes de Melo, 1000
Rodolfo Teófilo

UF: Município:CE FORTALEZA
Fax: (85)3223-2903
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Recomendações:

A pesquisa não apresenta pendências.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_557632.pdf

20/10/2015
10:55:52

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto_comite_de_etica_Ananda_Badar
o_de_Athayde_Prata.pdf

20/10/2015
10:55:26

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Outros carta_de_anuencia_instituicao_propone
nte.pdf

19/10/2015
17:43:51

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Folha de Rosto folha_de_rosto.pdf 19/10/2015
17:43:06

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Outros carta_de_anuencia_instituicao_copartici
pante.pdf

16/10/2015
13:49:26

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.docx 16/10/2015
10:32:47

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Outros curriculo_lattes.pdf 15/10/2015
22:53:27

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Outros carta_ao_cep.pdf 03/09/2015
16:27:02

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Outros carta_de_apresentacao.pdf 03/09/2015
16:26:43

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

termo_de_compromisso_do_orientador.
pdf

03/09/2015
16:26:13

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

termo_de_compromisso_da_aluna_pesq
uisadora.pdf

03/09/2015
16:26:00

Ananda Badaró de
Athayde Prata

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Eu concordo com a participação no questionário. 33 100%

Eu não concordo com a participação no questionário. 0 0%

4 27 81.8%

10 1 3%

20 0 0%

30 2 6.1%

Mais de 30 3 9.1%

Feminino 14 42.4%

33 responses
Publish analytics

Summary

Clique em uma das opções abaixo:

Questionário

1. Há quantos anos você exerce o cargo de Tradutor Público e Intérprete
Comercial (TPIC)?

2. Qual o seu gênero?

Edit this form

100%

81.8%

57.6%

42.4%

anandabadaro@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1vMlKCkclb4PAbwiy2TR0NUsMmbeq6keUYGRlUQL8nzs/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1vMlKCkclb4PAbwiy2TR0NUsMmbeq6keUYGRlUQL8nzs/edit
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/1vMlKCkclb4PAbwiy2TR0NUsMmbeq6keUYGRlUQL8nzs/viewanalytics
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Masculino 19 57.6%
Prefiro não responder 0 0%

2130 0 0%

3140 8 24.2%

4150 11 33.3%

5160 7 21.2%

Acima de 60 7 21.2%

Alemão 4 12.1%

Espanhol 3 9.1%

Francês 5 15.2%

Inglês 20 60.6%

Italiano 1 3%

Other 2 6.1%

3. Qual a sua faixa etária?

4. Qual é/quais são a(s) sua(s) língua(s) de trabalho como TPIC?

5. Em que área você tem formação superior?

24.2%

21.2%
21.2%

33.3%

0 5 10 15

Alemão

Espanhol

Francês

Inglês

Italiano

Other

0 4 8 12 16

Não tenho fo…

Letras

Direito

Engenharia(s)

Ciências Soc…

Ciências Eco…

Other
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Não tenho formação superior 3 9.1%

Letras 19 57.6%

Direito 4 12.1%

Engenharia(s) 0 0%

Ciências Sociais 4 12.1%

Ciências Econômicas 2 6.1%

Other 9 27.3%

Sim 7 21.2%

Não 26 78.8%

Graduação 1 14.3%

Especialização 5 71.4%

Mestrado 1 14.3%

Doutorado 0 0%

PósDoutorado 0 0%

Sim 6 18.2%

Não 27 81.8%

6. Você tem formação acadêmica em tradução?

7. Se sua resposta à pergunta 6 foi afirmativa, em que nível você tem formação em
tradução?

8. Você tem formação acadêmica em interpretação?

21.2%

78.8%

0 1 2 3 4

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

PósDoutorado

18.2%

81.8%
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Graduação 1 16.7%

Especialização 4 66.7%

Mestrado 1 16.7%

Doutorado 0 0%

Pósdoutorado 0 0%

Interpretação simultânea 5 71.4%

Interpretação consecutiva 7 100%

Interpretação sussurrada 4 57.1%

Interpretação de negociações 2 28.6%

Sim 25 75.8%

Não 8 24.2%

9. Se sua resposta à pergunta 8 foi afirmativa, em que nível você tem formação em
interpretação?

10. Se sua resposta à pergunta 9 foi afirmativa, sua formação acadêmica abrangeu
que modalidade(s)?

11. Em sua atuação como TPIC, você já exerceu a função de intérprete em uma
das modalidades mencionadas na questão 10?

12. Se sua resposta à pergunta 11 foi afirmativa, em que local/locais você já atuou
como intérprete na qualidade de TPIC?

0 1 2 3

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Pósdoutorado

0.0 1.5 3.0 4.5 6.0

Interpretação…

Interpretação…

Interpretação…

Interpretação…

24.2%

75.8%
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Tribunais 10 40%

Cartórios de paz 4 16%

Cartórios de Registro Civil 10 40%

Tabelionatos 6 24%

Cartórios de imóveis 6 24%

Hospitais 2 8%

Igrejas 2 8%

Polícia Federal 5 20%

Penitenciárias 1 4%

Órgãos da administração pública 4 16%

Empresas privadas 11 44%

Portos 6 24%

Aeroportos 0 0%

Congressos/conferências 12 48%

Other 7 28%

13. Leia a afirmação a seguir e escolha uma das opções abaixo: “A formação em
interpretação é uma componente essencial para a realização da minha função de
TPIC.”

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

Tribunais

Cartórios d…

Cartórios d…

Tabelionatos

Cartórios d…

Hospitais

Igrejas

Polícia Fed…

Penitenciár…

Órgãos da…

Empresas…

Portos

Aeroportos

Congresso…

Other
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Concordo totalmente 2 6.1%

Concordo 17 51.5%

Indeciso(a) 1 3%

Discordo 10 30.3%

Discordo totalmente 3 9.1%

Minha total falta de conhecimento e prática nessa área 3 9.1%

A pouca prática que tenho com essa atividade 16 48.5%

A incerteza sobre o pagamento do trabalho realizado 6 18.2%

A necessidade de deslocarme para a realização do trabalho 9 27.3%

A grande variedade temática a que estarei sujeito(a) 23 69.7%

A situação de estresse a que me submeterei durante o trabalho 13 39.4%

Other 5 15.2%

14. Que obstáculos podem limitar/prejudicar a atuação do intérprete comercial?

15. No seu modo de ver, o que é interpretação?

Transferir oralmente informações de uma língua para outra.

A reformulação, de forma oral, de ideias recebidas também via oral

Servir de ouvido, processador e boca entre duas partes, transmitindo fielmente o conteúdo

comunicado, ora literalmente, ora levando em conta diferenças culturais e linguísticas, de

modo a favorecer igualmente os objetivos de ambas as partes, com sobriedade e confiança.

É a capacidade audiooral de 'compreender e transmitir' com a maior fidelidade possível para

a língua materna as produções orais expressas numa língua estrangeira.

Interpretação é transmitir para falantes de outras línguas ou da língua vernácula, o escutei

do palestrante ou "speaker" em um evento para o qual sou chamado para atuar como

intérprete.

Primeiramente, como urge o momento: FORA TEMER! Isto posto, posso dizer que é meu

ganha pão. A interpretação responde por quase 60% do meu sustento. Em geral, como

30.3%

51.5%

0 5 10 15 20

Minha total fa…

A pouca práti…

A incerteza s…

A necessida…

A grande vari…

A situação d…

Other
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intérprete facilito a comunicação entre falantes de língua inglesa e do português através de

meus conhecimentos e habilidades como intérprete e da utilização recursos audivisuais nas

interpretações simultâneas.

Interpretar é transmitir uma mensagem falada de uma língua para outra com precisão, mas

também com fluidez e naturalidade.

É a habilidade para mediar a comunicação entre falantes de línguas diferentes, fazendo com

que a compreensão de ambos aconteça como se o outro falasse sua própria língua.

Uma atividade que necessita de um treinamento prévio intenso das técnicas.

As modalidades de interpretação: simultânea, consecutiva, sussurrada e de negociações,

guardam entre si a comum tarefa de transpor oralmente para uma língua a mensagem

veiculada em outra.

É um trabalho que exige muito conhecimento da área a ser tratada, muito diferente da

tradução, porque na tradução você não sabe mas logo procura no dicionário, google ecc.

INTERPRETAÇÃO É O ESTABELECIMENTO SIMULTANEO E CONSECUTIVO DE UMA

COMUNICAÇÃO ORAL, SEU SENTIDO E SIGNIFICADO.

Comunicação efetiva entre pessoas de idiomas diferentes através do auxílio de um

intérprete.

Tratase de uma espécie de artesanato. A transposição das ideias de uma língua para outra

nunca se faz de forma mecânica, por mais burocrático que seja o texto. Interpretar significa,

assim, a arte de expressar, de comunicar àqueles que não têm a habilidade de apreender as

ideias expressadas por línguas diferentes da(s) sua(s).

É a passagem de uma mensagem oral de uma língua a outra, de maneira a estabelecer a

comunicação entre os falantes destas línguas.

A interpretação é deixar claro ao cliente o sentido do que está sendo traduzido  para que

ele tenha completo esclarecimento e compreensão do conteúdo que está sendo explanado

ou discutido.

Uma atividade exaustiva pois o pensamento tem que ser rapido, requer pratica, e muita

atencao

Comunicar em outro idioma a mensagem em questão.

É a oportunidade que o intérprete tem, de que todas as pessoas presentes possam aprender

o que o conferencista tem a passar.

Tradução oral concomitante à fala.

A ação de interpretar simultânea e consecutivamente de forma oral diversas situações de

uma língua para outra.

É uma atuação complexa de decodificação que possibilita o entendimento entre

interlocutores de diferentes códigos linguísticos.

Interpretação é um ato comunicativo e social de mediação linguísticocultural, em que uma

determinada oferta textual apresentada oralmente numa línguafonte A inserida numa

culturafonte A é reproduzida também oralmente em uma línguameta B inserida numa

culturameta B, conforme objetivos e funções preestabelecidos entre as partes envolvidas.

Tentar reproduzir de forma fiel aquilo que o documento original contém.

De forma sintética, e o ato de transpor oralmente a fala de uma língua fonte para uma língua

alvo.

(fiz uma longa definição no questionário anterior; não posso reproduzir de memória)
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É uma atividade maravilhosa, em que o intérprete tem a oportunidade de facilitar a

comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. Nesses eventos há um

intercâmbio muito bom de conhecimentos e experiências entre os participantes (caso de

conferências, congressos, seminários, mesas de negócios, etc.) Também há a oportunidade

de ajudar emigrantes que não dominam o português e necessitam de alguém que os ajude.

É possibilitar que pessoas falantes de idiomas diferentes se comuniquem

Interpretação é tradução feita na forma oral.

A compreensão, reformulação e transmissão de significados de um texto oral para outro em

um idioma diferente

A arte e o ofício de se comunicar fluentemente com total fidedignidade!

Transmitir a mensagem de um idioma para o outro.

Transferência oral de informações de uma língua para outra, de forma clara e objetiva.

16. Caso tenha alguma observação adicional a fazer sobre a temática tratada neste
questionário, este espaço se destina às suas considerações específicas.

No Ceará (e, provavelmente, no restante do Brasil), os TPICS não recebem qualquer 

deveriam receber algum  tipo de treinamento nas áreas de tradução/interpretação antes de

começarem a atuar.

Pareceme muito importante que além da habilidade áudiooral eficiente o intérprete

possuisse também uma formação lingüística de qualidade. Isso valorizaria

significativamente sua autoconfiança.

É de suma importância que o tradutor ou intérprete esteja sempre estudando, ouvindo

programas de TV na língua estrangeira com a qual trabalha. A leitura sobre os mais

diversos assuntos também é importante na carreira do intérprete.

Tenho formação em interpretação de conferências, mas não acadêmica. São pouquíssimas

as oportunidades para formação acadêmica em interpretação, especialmente no Nordeste.

Outro ponto importante é que um TPIC não trabalha em conferências na qualidade de TPIC,

pois não há qualquer exigência a esse respeito. Seria muito interessante ver um estudo

sobre a importância da formação no mercado privado, onde há muito mais pessoas atuando

e o qual é extremamente carente de intérpretes com formação.

Pelos estudos autodidatas que venho realizando, chego à conclusão de que a interpretação,

por ser uma tarefa que exige precisão, concentração e habilidade linguística (Armstrong,

2004) deveria compor a grade de disciplinas de TODOS os cursos de graduação em LE.

Eu, particularmente, como intéprete e advogada, me especializo no vocabulário jurídico,

onde tenho maior conhecimento. Dessa forma, atendo a interpretações mais ligadas a

minha área de trabalho.

A atuação como intérprete vai muito além da simples decodificação de códigos linguísticos

e exige treinamentos permanentes e específicos dos profissionais que a exercem.

Na forma como o edital de seleção para provimento de TPICs da Junta Comercial do Estado

do Ceará foi formulado quando do concurso de que participei, notadamente no tocante aos

exames orais, não se pode afirmar que as provas desse âmbito devessem realmente

cumprir a função de testar as competências e/ou habilidades de intérpretes.

A participação em workshops sobre interpretação em Uberlândia, bem como na conferência

ministrada por Daniel Gile, me deixou mais certo de que há a necessidade de uma formação
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técnica e/ou acadêmica para aqueles que queiram trabalhar como intérpretes em qualquer
das modalidades (simultânea, consecutiva, sussurrada ou de negociações).

Os TPICs deveriam receber algum treinamento específico em interpretação, principalmente

consecutiva (com tomada de notas) ou "pingpong", pois essas são as modalidades com

que eles mais provavelmente vão se deparar na sua atuação profissional.

Acredito que formações na área de tradução e interpretação seriam muito importantes para

aperfeiçoar o nosso trabalho.

17. Caso queira receber informações a respeito dos resultados da pesquisa, deixe
seu email de contato.

hamilton.moura@gmail.com

gregorioliveira@gmail.com

tradutor062@gmail.com

izabelrosario@hotmail.com

igmonte@fortalnet.com.br

salmito@globo.com

nicolasayres@gmail.com

beatrizfig@gmail.com

kelitacunha@hotmail.com

terezinhamcordeiro@yahoo.com.br

olivazanetti@yahoo.com.br

ttbezerra@yahoo.com.br

fernanda_mariazevedo@yahoo. Com. Br

caesarcb@gmail.com

ronaldosimoesbr@hotmail.com

thhespanhol@hotmail.com

gutenfilho@yahoo.com.br

jackiefb2@gmail.com

O questionário foi recebido com sucesso. Muito obrigada
pela contribuição!

Obrigada pela participação!

Number of daily responses
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