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1. INTRODUÇÃO 

Observa-se que a interpretação de língua de sinais está em expansão em muitos âmbitos 

da sociedade. Isso gera com que novas discussões sejam levantas para que apoiem as praticas 

profissionais. Com esse estudo, propomos uma reflexão sobre o cenário da interpretação no 

contexto de conferência, enfocando na atuação e nas percepções de uma equipe de intérpretes 

atuando em equipe. Outro aspecto discutido neste trabalho, será a interpretação da Libras para 

a língua portuguesa na cabine de interpretação simultânea. Uma nova realidade para os 

intérpretes de língua de sinais, que normalmente realizam a interpretação de forma visível no 

auditório junto ao público. 

Primeiramente torna-se necessário entendermos o que significa o trabalho em equipe, 

de modo bastante inicial, na interpretação, acontece quando mais de dois intérpretes trabalham 

em conjunto durante um evento interpretativo. Como princípio para um trabalho em equipe, é 

importante existir conversas, pactuar questões sobre o trabalho, sobre a experiência de cada um, 

explicitar os conhecimentos linguísticos e culturais que podem ser muito diferentes em cada 

sujeito envolvido. Dessa forma, muitas são as indagações são feitas: os intérpretes estão 

preparados e envolvem-se no processo de interpretação em equipe? Se sim, o que esperam dessa 

atuação? Quais são as atitudes dos colegas intérpretes atuando em equipe? Porque as atuações 

em equipe em alguns momentos se limitam apenas na troca do turno de interpretação? Esses 

são alguns dos questionamentos que evocam quando refletimos sobre o assunto. 

Lamentavelmente, a falta de compreensão, conhecimento e de reconhecimento legal dos 

contratantes da importância da condição do trabalho em equipe pode acarretar problemas de 

ordem física ou até mesmo a perda na qualidade do serviço. 

Esse trabalho apresenta, portanto, um recorte da pesquisa de Nogueira (2016) no qual se 

objetivou realizar um estudo descritivo no contexto de conferências exercido por intérpretes de 

Libras–Português. Há pesquisa continha três finalidades principais: (a) levantar as narrativas de 
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experiência dos intérpretes que possuem, em sua prática a atuação em equipe; (b) observar quais 

são as atitudes e percepções dos colegas intérpretes no momento da atuação em equipe; (c) 

descrever situação de interpretação ainda rara no Brasil para os intérpretes de língua de sinais, 

que é a interpretação realizada em cabine. Para alcançar esses objetivos, as perguntas que 

direcionam a pesquisa foram: 1) O que ocorre durante a atuação em equipe?; 2) quais formas 

de apoio ocorrem na interpretação em conferência, desempenhadas em cabine?; 3) quais são as 

atitudes e percepções dos colegas intérpretes enquanto atuam em equipe?; e 4) quais são as 

competências necessárias nesse tipo de atuação?  

Para esta investigação, escolhemos realizar a geração de dados na quarta edição do 

Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa 

(também conhecido como “Congresso Tilsp”), ocorrido no período de 12 a 14 de novembro de 

2014.  

Para alcançar os objetivos, tivemos como quadro metodológico uma abordagem 

qualitativa, de natureza exploratório-descritiva. Afinal, essa pesquisa tem o intuito de descrever 

um processo de interpretação específico, investigando os conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para atuação nesse processo colaborativo de interpretação. Em suma, buscaremos 

descrever para uma melhor compreensão do processo de interpretação da Libras para a língua 

portuguesa, desempenhada por um trabalho em equipe dentro de uma cabine de interpretação 

simultânea observando os tipos de apoio que ocorreram.  

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

 O contexto de conferência pode ser considerado como um dos principais espaços de 

atuação de intérpretes, um local que envolve múltiplas características, como o tipo de discurso 

e a configuração entre os participantes por exemplo, exigindo do profissional que irá atuar nesse 

ambiente o domínio de tais características. De acordo com o Dicionario dos Estudos da 

Tradução, de Shuttleworth e Cowie (2014, p. 26), a intérpretação de conferência é: 

[…] um termo usado para se referir ao tipo de interpretação que ocorre em 

conferências internacionais, bem como em outros contextos de alto nível, tais como 

palestras, transmissões de televisão ou reuniões de cúpula; como tal, é uma das formas 

de interpretação, que é definida de acordo com o contexto em que é usada. Os 

intérpretes de conferência precisam ser proficientes em uma variedade de técnicas de 

interpretação, pois embora a interpretação simultânea seja o principal modo utilizado, 

há também situações ocasionais para a interpretação consecutiva ou até mesmo a 

interpretação sussurada.2 

 

                                                           
2 Tradução de Barbosa, 2014, p. 66 
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A interpretação simultânea é a modalidade mais comum utilizada em grandes eventos, 

ela se estabeleceu por ser considerada um modo menos moroso de interpretação. Russo (2010) 

nos fala sobre esse tipo de interpretação: 

A Interpretação Simultânea é uma habilidade cognitiva complexa usado para servir 

de comunicação entre falantes de diferentes línguas e culturas. Ela implica na 

transposição oral de uma mensagem em um idioma de origem para uma língua-alvo, 

enquanto a mensagem está a ser entregue. Por isso, o intérprete tem que ouvir o orador 

e ao mesmo tempo produzir sua própria fala. (Russo, 2010, p. 333). 

 

Essa modalidade de interpretação exige do intérprete um excelente conhecimento geral, 

uma excelente proficiência na compreensão e na produção das línguas envolvidas e habilidades, 

como a capacidade de coordenar o ouvir e o falar ao mesmo tempo.   Gile (1999) afirma em sua 

teoria do Modelo dos Esforços e em sua Tigh trope Hipothesys, ou “Hipótese da Corda Bamba”, 

que o intérprete trabalha sempre com o nível de saturação cognitiva em alta. Assim, no 

momento da atuação simultânea, o intérprete necessita basicamente dividir sua atenção em 

ouvir a mensagem e reproduzir o discurso na outra língua, o que ameaça constantemente 

sobrecarregar sua capacidade de processamento. 

Uma das características da interpretação simultânea é a de lidar com essas variáveis que 

podem aparecer durante a interpretação. O imediatismo é uma das principais propriedades desse 

modelo de interpretação e, ao contrário da consecutiva, não há pausas: a pessoa que fala segue 

seu discurso em um fluxo contínuo enquanto a interpretação está acontecendo. 

Em relação à interpretação simultânea realizada por intérpretes de línguas orais, Pagura 

(2003) nos apresenta a seguinte definição: 

A modalidade simultânea é a mais amplamente utilizada hoje em dia, embora só tenha 

se firmado no pós-guerra, com as necessidades surgidas no Julgamento de Nüremberg, 

em que se utilizaram quatro idiomas (inglês, francês, russo e alemão) e, quase que 

imediatamente a seguir, com a criação da Organização das Nações Unidas, onde se 

utilizam seis idiomas oficiais (inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe). Nessa 

modalidade, os intérpretes – sempre em duplas – trabalham isolados numa cabine 

com vidro, de forma a permitir a visão do orador e recebem o discurso por meio de 

fones de ouvido. Ao processar a mensagem, re-expressam 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. Essa 

modalidade permite a tradução de uma mensagem em um número infinito de idiomas 

ao mesmo tempo, desde que o equipamento assim o permita (PAGURA, 2003, p. 

211). 

 

A partir da definição acima, é possível identificar algumas características da interpretação 

simultânea. A primeira delas é que ultimamente é a modalidade mais utilizada e, a segunda, é 

que ela deve ser realizada em duplas (ou como entendido por nós, em equipe) e, em terceiro, é 

que entre os intérpretes de língua oral, essa modalidade acontece dentro de uma cabine. 
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Ao contrário dos intérpretes de língua oral, que sempre atuam com essa modalidade 

dentro da cabine de interpretação, é possível que com os intérpretes de língua de sinais, por 

estarem trabalhando com línguas de modalidades diferentes (aqui o Português e a Libras), eles 

estejam no palco próximo ao orador, ou logo à frente do palestrante sentado na plateia, quando 

estão interpretando para a língua oral. Rodrigues (2013, p. 39) diz que: 

É relevante destacar que a IS (interpretação simultânea) realizada por ILS (Intérpretes 

de Línguas de Sinais), não usa, na maioria dos casos, equipamentos especiais, salvo 

em casos de grandes eventos, nos quais a imagem do intérprete é veiculada em telões 

ou em casos vocalização/verbalização (interpretação da LS para o Português), nos 

quais são usados os equipamentos de som, quando necessário. 

 

Nesse período, Rodrigues (op. cit) ainda não registra a utilização da cabine da 

interpretação simultânea como um equipamento possível de ser utilizado por intérpretes de 

línguas de sinais, ao realizarem a interpretação de Libras para o Português. Realidade registrada 

no trabalho de Nogueira (2016), visto que tal modalidade aconteceu no IV Congresso Nacional 

de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa com a equipe de 

intérpretes que atuou no evento, no ano de 2014. 

Contudo, conforme as questões apresentadas, percebemos a complexidade da 

interpretação, em que o intérprete ouve, ou vê e deve falar, ou sinalizar ao mesmo tempo, 

levando em conta aspectos como o conteúdo, a intenção do autor, o sentido, a prosódia de toda 

a mensagem que deve ser transmitida, tomando decisões imediatas, administrando uma 

comunicação com o colega de apoio e, mais ainda quando longe do palestrante, 

impossibilitando qualquer interrupção para esclarecimento pois o intérprete se encontra em uma 

cabine de interpretação simultânea. 

Basicamente, a cabine é utilizada nas línguas orais para que não se tenha a sobreposições 

de vozes. Assim, os intérpretes se isolam em uma cabine à prova de som e recebem o áudio do 

palestrante por meio de fones de ouvido, à medida que ouvem o discurso na língua-fonte vão 

interpretando e produzindo o discurso na língua-alvo que, captada pelo microfone, é 

encaminhada ao público por meio de ondas de rádio que com seus receptores sem fio e fones 

de ouvido individuais podem ter acesso à interpretação produzida na cabine. 

Conforme comentamos anteriormente, a modalidade de interpretação simultânea requer 

dos intérpretes a atuação de, no mínimo, duplas, formando assim uma equipe. Existem vários 

fatores que influenciam essa demanda. De acordo com Hoza (2010), alguns fatores precisam 

ser considerados ao decidir se uma equipe é ou não necessária. O autor relata que comumente 

as situações que envolvem essa demanda são as seguintes: 

Reuniões e aulas prolongadas (mais de uma hora); Cursos avançados, conferências 

profissionais, discussões de alto nível e grandes reuniões em grupo; Atribuições que 
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envolvem pessoas surdocegas, pessoas que possuem dificuldades cognitivas ou 

emocionais e pessoas que podem usar o discurso não-padrão ou com forte sotaque; 

Grandes conferências, e onde a capacidade de ver e/ou ouvir a interpretação é 

limitada, onde os intérpretes estão posicionados em um local para atender às 

necessidades de todos; e sessões de psicoterapia intensiva ou situações que são de alta 

complexidade (HOZA, 2010, p. 1). 
 

As autoras Napier et al. (2006) também apresentam justificativas relacionadas às questões 

físicas, os cuidados com a saúde para legitimar a necessidade de uma atuação em equipes. Para 

as autoras, isso se torna importante também para a redução do risco de LER (Lesão por esforço 

repetitivo), que pode acontecer com intérpretes que trabalham por horas seguidas e sem 

intervalos, além da fadiga afetar na qualidade da interpretação, sendo assim, de acordo com os 

autores, a interpretação em equipe é uma técnica valiosa para reduzir o estresse físico e mental. 

Sobre as questões da fadiga, Marcer, Kunzil e Korac (1998) realizaram uma pesquisa com 

intérpretes de línguas orais e concluíram que a fadiga mental compromete a precisão da língua-

alvo. Eles constataram que quanto mais longa é a interpretação, mais frequente é o número de 

erros e omissões. Os autores recomendam turnos mais curtos para assumir a interpretação de 

conferência e, assim, garantir permanentemente um nível elevado na qualidade da produção da 

língua-alvo. 

Um dos argumentos legais para a prática da atuação em equipe, que favorece a diminuição 

das cargas mentais e físicas, encontramos nas normas regulamentadoras de Ergonomia NR 17, 

que trata de normas de trabalho em geral, indicando que sejam realizadas pausas para descanso: 

“17.6.3. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, 

ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho”.3 

O que pode ser um auxílio com o revezamento do turno entre os intérpretes.   

Em relação a importância da troca de turnos Gabrian e Williams (2005) mencionam que 

um intervalo de aproximadamente 20 minutos entre os intérpretes é adequado. Os autores ainda 

afirmam que esse trabalho em equipe acontece para que os intérpretes possam também apoiar 

um ao outro, não apenas para pedir a opinião do colega quanto à interpretação ou a sugestão de 

uma estratégia, mas para que, quando a capacidade cognitiva estiver saturada, exista a 

possibilidade de outro colega assumir a interpretação. 

Também nesse sentido, Napier et al. (2006), expõem que não é apenas a questão da fadiga 

que acaba sendo um fator que influência a atuação em equipe, mas eles ainda afirmam que 

quando uma equipe trabalha em conjunto, os membros dessa equipe apoiam um ao outro, 

contribuindo para melhorar a interpretação. 

                                                           
3 Disponível em <http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEFBAD7064803/nr_17.pdf> Acesso em: 

setembro de 2016 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEFBAD7064803/nr_17.pdf
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Quando uma equipe funciona bem em conjunto, apoia um ao outro afim de melhorar a 

interpretações alheia. Embora possa parecer que um intérprete é "on", enquanto o outro é 

"off", ambos os intérpretes estão trabalhando. O intérprete que é "passivo" ainda é 

responsável por apoiar o trabalho do parceiro, ao invés de se desligar completamente. 

(NAPIER et al., 2006, p. 137)4 

 

Nessa perspectiva, ambos os intérpretes estão atuando. O intérprete que teoricamente não 

está na função “ativa” continua como responsável em apoiar o trabalho do parceiro, em vez de 

se “desligar” do processo de interpretação. Com isso, o intérprete de apoio necessita estar alerta 

para que possa contribuir com o colega, caso perca alguma informação essencial ou que perceba 

que a informação não está de forma clara. Todavia, para que uma equipe possa funcionar de 

forma efetiva, alguns procedimentos e estratégias devem ser observados e adotados por seus 

membros. 

Baseado nos argumentos de Napier et al (2006), apresentamos abaixo o quadro 1, com 

uma tradução dos tópicos levantados pelas autoras sobre as estratégias para uma interpretação 

eficaz em equipe: 

Quadro 1: Estratégias para uma interpretação em equipe efetiva5 

1. Decidir onde e se sentar ou ficar de pé, garantindo uma posição clara em relação ao outro, e, se necessário, 

contribuindo ou alertando com sinais. 

2. Decidir como dividir o trabalho. Em algumas situações como reuniões, pode ser mais eficaz um intérprete se 

concentrar em uma única direção de interpretação. As direções acordadas podem ser alternadas, para que se 

iguale a carga de trabalho. 

3. Discutir a melhor forma de dar e receber contribuições, quando a informação é perdida. 

4. Usar anotações para ajudar uns aos outros; o intérprete de apoio anota itens que são difíceis de reter tais como 

nomes e números grandes, para que o intérprete atuante possa olhar e recuperar sem interromper o fluxo da 

interpretação. 

5. Negociar os turnos de interpretação e quando realizar a troca; o intérprete de apoio geralmente controla o tempo, 

mas o intérprete do turno que geralmente decide o momento exato para essa troca. 

6. Acordar como a troca será “coreografada” para minimizar a possibilidade de interromper os outros participantes 

(isto é, não tropeçando uns nos outros ou empurrando o outro para fora do local definido). 

7. Esclarecer a forma de dar e receber feedback sobre o trabalho de cada um. 

8. Discutir e acordar opções de termos especializados de antemão. 

9. Monitorar um ao outro, no estabelecimento de locais de referência no espaço e manutenção da sequência lógica 

do texto na língua-alvo e, caso seja preciso, realizar a alteração ao longo da apresentação. 

10. Em contextos de conferência, onde há uma série de apresentadores, dividir os discursos entre os intérpretes e, 

dessa forma, se aproveita o conhecimento pessoal do assunto e/ou familiaridade com o palestrante.  

Fonte: Napier et al. (2006, p. 137) 

 

A partir disso, entendemos que todos os membros da equipe estão efetivamente 

envolvidos no processo; eles podem estar realizando a interpretação ou em um papel de apoio. 

Esse apoio é necessário para aperfeiçoar o desempenho da equipe e assegurar a comunicação 

                                                           
4 Tradução nossa. 
5 Tradução nossa. 
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precisa. Percebe-se claramente que o colega que assume a função de apoio não descansa 

enquanto o colega está na função de atuante, no entanto, permanece atento.   

Em síntese, o trabalho em equipe acontece quando dois ou mais intérpretes são 

contratados para atuarem juntos em um determinado evento. Num primeiro momento, contam 

previamente com uma preparação e diálogos, a fim de realizarem combinações sobre a atuação; 

durante a interpretação, recorrem a suportes um do outro: o colega de apoio pode inclusive 

tomar notas no lugar daquele que está interpretando e lhe passar informações que possam ter 

sido perdidas, ou sinais que sejam desconhecidos pelo intérprete atuante, bem como oferecer 

sugestões acerca de termos mais adequados possibilitando ao intérprete atuante realizar 

correções; e, posteriormente, oferecer um feedback em relação à interpretação realizada. Após 

o evento, podem dialogar sobre pontos que devem ser aperfeiçoados para melhorar ainda mais 

a experiência da equipe e construir relações profissionais. 

Sobre os tipos de apoio que a equipe utiliza durante a interpretação Silva e Nogueira 

(2012), apresentam cinco tipos diferentes. São eles: Feedback positivo com a cabeça, feedback 

positivo com o sinal ou reforço, correção, esclarecimento e complemento, com isso mostraram 

a eficiência desses suportes que tinham como interesse enriquecer a interpretação. Hoza (2010) 

destaca as correções e melhorias como formas de apoio entre os membros de uma equipe.  

Assim, durante a interpretação, percebe-se que o objetivo do apoio é fazer a produção da língua-

alvo mais coerente e precisa. Por isso, conforme Hoza (2010) os apoios podem ser “sugestões 

de adições e elas podem ocorrer durante uma pausa natural da interpretação ou pode ser sugerida 

ao intérprete em do turno, enquanto a informação ainda está sendo produzida na interpretação”.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Este presente recorte da investigação realizada segue os procedimentos metodológicos da 

abordagem qualitativa, tratando-se de um estudo exploratório-descritivo, visto que nosso 

interesse é abordar um tema ainda pouco estudado na literatura. Gil (1999, p. 27) define que 

“este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e 

torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”. O que reflete o 

nosso caso, pois, estudamos um tema ainda considerado novo, com poucos estudos disponíveis.  

 A concepção dessa pesquisa, é qualitativa, a qual tem como intenção descrever o 

contexto, nesse caso, o da interpretação, observando o comportamento da equipe de intérpretes, 

sua estruturação e conduta na atuação. De acordo com Hoza (2010), a investigação qualitativa 

permite que o pesquisador possa identificar estratégias e explorar quadros teóricos, em 

consonância com os objetivos deste trabalho. 
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Para a geração dos dados, contamos com as anotações do pesquisador sobre as etapas 

principais que antecederam a conferência, e os materiais produzidos, enquanto coordenador da 

equipe, para a organização e preparação da interpretação. 

O segundo momento é o da interpretação da conferência em si, com as necessidades 

imediatas do evento, quando foram feitas amostras de filmagens da atuação em equipe na cabine 

de interpretação simultânea. E depois, em uma fase posterior, realizou-se uma entrevista 

retrospectiva com os membros da equipe de intérpretes, sobre aspectos relacionado à 

interpretação de conferência, suas experiências, e percepções sobre o trabalho em equipe. 

A entrevista foi realizada a partir de questões semiestruturadas, que estavam relacionadas 

com a experiência anterior dos intérpretes trabalhando em conferências e em equipe, com as 

impressões sobre o trabalho em equipe, com a atuação no congresso pesquisado, além de 

questionar sobre as formas de apoio utilizadas durante a interpretação. 

Para a realização do presente estudo foi escolhido o IV Congresso Nacional de Pesquisas 

em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa, que ocorreu nos dias 12 e 14 de 

novembro de 2014. O congresso reuniu pesquisadores e profissionais da área da Tradução e 

Interpretação de Libras e Língua Portuguesa, em Florianópolis (SC). Algo importante a se 

destacar é que o pesquisador do trabalho, coordenou a equipe de TILSP do evento. 

A equipe foi formada por seis intérpretes, três homens e três mulheres, dois da região 

Nordeste, três da região Sudeste e um da região Sul, além do coordenador da equipe, que 

também é o pesquisador e reside na região Sul. Os seis intérpretes foram entrevistados e 

filmados durante a atuação, todos graduados com formação em nível superior, dois com 

mestrado já concluídos e três mestrandos no período da pesquisa. Todos com mais de 12 anos 

de experiência em interpretação em Libras–língua portuguesa. 

Para que fosse possível analisar os vídeos das interpretações, optamos em utilizar o 

software denominado EUDICO Language Annotator (ELAN), pois, com o programa é possível 

criar trilhas para anotações em relação ao que acontece no vídeo, auxiliando na análise de dados. 

Para a criação de trilhas foi preciso assistir aos vídeos sucessivas vezes para que fosse possível 

identificar elementos que aconteciam e se destacavam e que poderiam fazer parte da análise 

para que pudéssemos responder às questões de pesquisa da investigação. 

Quadro 2: Trilha e atributos da trilha.6 

Trilha Atributos 

1. Intérprete 01 – Do 

turno 

Descrição da fala ou atitude do intérprete em do turno, responsável pela produção 

da interpretação que será ouvida pelos participantes do evento.  

2. Intérprete 02 – 

Apoio 

Descrição da fala ou atitude do intérprete de apoio, normalmente, este estava 

sentado ao lado do intérprete atuante. 

                                                           
6 Desenvolvido pelo autor 
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3. Intérprete 03 – 

Apoio 

Descrição da fala ou atitude do intérprete de apoio, normalmente, este estava em 

pé dentro da cabine.  

4. Apoios Considerada qualquer intervenção realizada entre intérprete do turno e apoio que 

tinham relação com discurso interpretado. 

1. Classificação do 

Apoio 

2. Tipos de Produção 

3. Tipos de 

intervenção 

Relacionada às atitudes dos intérpretes no momento da atuação em equipe. 

5. Pediu ou recebeu Marcação referente ao intérprete atuante. 

6. Comentário Comentários gerais sobre a transcrição.  

 

Para que fosse possível estabelecer um parâmetro para análise dos tipos de apoios 

realizados entre o trio em atuação, consideramos como apoio qualquer intervenção realizada 

entre a equipe de intérpretes. Essas intervenções necessariamente deviam ter relação com o 

discurso interpretado e com a interação na cabine.  

Optamos neste trabalho por utilizar os termos “intérprete do turno”, para o intérprete que 

está responsável pelo momento da interpretação e “intérprete de apoio” para os concabinos7 

que estava na função de suporte do intérprete do turno. A escolha do termo “intérprete do turno” 

está relacionada com a ação da produção da interpretação que seria ouvida pelo público ouvinte 

participante em oposição ao outro intérprete presente na cabine na função de suporte (apoio). 

Entendemos, então, que ambos em atuação estão em uma função ativa, mas com papéis 

distintos, que são alterados conforme a organização prévia ou demanda do momento da 

interpretação. 

Analisamos fragmentos de 13 (treze) vídeos que foram gerados, todos eles constando com 

apoios, conforme definimos anteriormente, para a criação da trilha no ELAN. Além da 

observação da atuação dos intérpretes por meio de filmagens por vídeo, optamos por realizar 

entrevistas retrospectivas com os participantes. Essa escolha se deu devido a alguns propósitos, 

sendo o primeiro o de obter informações sobre as experiências anteriores dos intérpretes, e o 

segundo de coletar as impressões sobre o trabalho em equipe e, principalmente, sobre a atuação 

no congresso investigado. 

Após as entrevistas realizamos um processo de transcrição para a língua portuguesa de 

todas as falas, organizando as perguntas realizadas pelo pesquisador e respostas dos 

participantes. Esse procedimento levou alguns dias para ser concluído e, após todas as falas 

serem transcritas, passamos por um processo de revisão da transcrição, ajustando e editando 

possíveis erros da primeira transcrição.  Os registros das entrevistas forram utilizados para 

                                                           
7 “Concabino” é o termo usado na gíria da interpretação simultânea para designar o colega de cabine. Magalhães Junior 

(2007). 
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embasar a discussão referente à descrição do ato interpretativo, e também para desenhar um 

panorama de vozes de intérpretes sobre a atuação em contextos de conferência, com a 

experiência de trabalho em equipe. 

 

4. TIPOS DE APOIO DURANTE A INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS–PORTUGUÊS NA 

CABINE. 

 

Os pesquisadores Hoza (2010) e Silva e Nogueira (2012) apresentam algumas categorias 

para os tipos de apoio que ocorrem entre intérpretes de línguas de sinais. Essas categorias são 

nosso ponto de partida para classificar e descrever os tipos de apoios no momento da atuação 

em equipe dentro da cabine de interpretação simultânea da Libras para o Português. No entanto, 

buscamos expandir as categorias encontradas observando o contexto de conferência desta 

pesquisa. 

Gostaríamos de destacar que as categorias descritas não se encerram em si, pois 

acreditamos que outras formas de apoio são possíveis dentro do contexto de interpretação de 

conferência, mas nosso interesse é descrever a situação investigada e o que foi possível 

encontrar nessa realidade do Congresso Tilsp. 

Considerando o contexto de investigação, não dispúnhamos de parâmetros externos a 

serem seguidos, a não ser a experiência dos próprios intérpretes em outras atuações, as 

conversas dentro da própria equipe de trabalho e nossas impressões pessoais na função de 

coordenação. Vejamos abaixo as categorias de apoio encontradas a partir de nossa análise da 

atuação dos intérpretes: feedback com a cabeça, confirmação, esclarecimento especifico, 

esclarecimento contextual, sugestão de interpretação, correção e complemento. 

Gráfico 1: Categorias de apoio e recorrência no Congresso Tilsp 2014 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Além das categorias nomeadas como “tipos de apoio”, foi possível observar como o apoio 

é oferecido e como o apoio que foi oferecido é utilizado pelo intérprete do turno, percebendo 

qual é a forma de produção e contato entre os membros da equipe na cabine. As formas que os 

intérpretes utilizaram para que o apoio acontecesse chamamos de “tipos de produção”, são elas: 

aceno com a cabeça, sussurro, sinal e soletração. 

Quando o apoio ocorria por meio de um sussurro, isto é, o ato de falar em voz baixa entre 

os intérpretes da equipe, observamos que a sua produção aparece de três formas linguísticas 

diferentes: por uma frase longa em língua portuguesa (FLP) — formada por quatro ou mais 

palavras —, uma frase curta em língua portuguesa (FCP) — com até três palavras —, ou apenas 

uma palavra em língua portuguesa (1PP). Essa divisão foi uma proposta nossa ao observarmos 

as ocorrências nos dados. As siglas apresentadas foram criadas para auxiliar no processo de 

notação dos dados, na ferramenta “vocabulário controlado” do software ELAN. 

O apoio também ocorreu por meio do fornecimento de sinais da Libras, bem como da 

soletração de uma palavra utilizando-se do alfabeto manual de um termo em Português, ou pelo 

balançar da cabeça (afirmando ou negando, por exemplo). Os apoios com sinais da Libras ou 

com soletração do alfabeto manual não era algo que esperávamos devido à concorrência visual. 

No entanto, encontramos com certa frequência o uso desses tipos de produção para o 

oferecimento de apoio.  

 

Gráfico 2: Tipos de produção do apoio e ocorrências no Congresso Tilsp 2014 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Nossa observação dos fragmentos presentes dos vídeos que foram gerados revela os tipos 

de produção dos apoios, conforme apresentamos no gráfico acima. Percebemos que o sussurro 
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Esses dados contrariam nossa prescrição inicial de que os apoios deveriam acontecer 

exclusivamente por meio da língua portuguesa e do sussurro. Ademais, os dados mostram ainda 

que os intérpretes estavam engajados em mobilizar recursos para que a interpretação 

acontecesse com maior qualidade possível; evidenciam ainda que os intérpretes se sentiram à 

vontade dentro da cabine. Acreditamos que provavelmente se esses profissionais não 

estivessem nesse espaço, protegido da visão geral do público, a ocorrência de apoios com sinais 

ou soletração ocorreriam com menor frequência. Entretanto, por estarem na cabine, acreditamos 

que tal fator favoreceu que mais apoios utilizando a Libras acontecessem. Um dos intérpretes 

comentam sobre a expansão dessa prescrição inicial: 

 

Intérprete Vinícius: Para mim foi muito louco porque o contexto físico primeiramente foi um grande desafio. 

Ninguém sabia como iria ser. Nós tínhamos certa prescrição que você havia feito, e algo que havíamos imaginado. 

Não vai dar na língua de sinais com o apoio porque irá atrapalhar o intérprete visualmente para ele entender o 

texto, não vai usar escrita, vai ser somente voz, mas existe toda uma logística processual auditiva. Não usei o fone 

na primeira palestra. Eu conseguia ouvir a Mariana de fundo e deu certo para mim. Não sei se as pessoas ouviram, 

eu consegui ouvir, na hora foi tudo aquilo que havíamos dito que não seria feito, usamos sinais, mímica, usamos 

escrita no apoio. 

 

Neste recorte não especificaremos todos os aspectos e seus resultados correspondentes, 

contudo, apresentaremos um resumo das categorias, pontuando o tipo de produção e as formas 

linguísticas utilizadas para que os apoios fossem solicitados e oferecidos. 

Quadro 3: Resumo das categorias de apoio 

Categorias de 

apoio 

Resumo conceitual Tipo de 

produção 

Formas 

linguísticas 

de apoio 

Feedback com a 

cabeça 

Ocorre quando o intérprete que está na função de apoio, 

acompanha o fluxo da interpretação do intérprete do turno e, 

percebendo a coerência e adequação na interpretação, 

informa ao intérprete do turno que ele está no caminho certo 

e, para isso, realiza um balanço de confirmação com a 

cabeça, o que serve como retorno ao colega, sendo uma 

forma de comunicação e apoio entre os membros da equipe. 

Aceno com 

a cabeça 

 

Confirmação Tem uma finalidade parecida com o feedback com a cabeça, 

com a função de ênfase e aprovação da escolha realizada 

pelo intérprete do turno, porém, nessa categoria são 

utilizados sinais manuais, frases afirmativas em língua 

portuguesa ou, até mesmo, a produção de um sinal que 

reitera o que foi falado pelo intérprete do turno.  

Sussurro 

Sinal 

FCP 

1 Sinal 

Esclarecimento 

especifico  

Acontece quando o intérprete do turno demonstra alguma 

insegurança, incerteza de alguma informação ou de como ela 

deve ser interpretada para a língua-alvo, observável pela 

expressão facial de dúvida, da interrupção da interpretação-

voz, por uma pausa longa, ou ainda, pela declaração direta 

ao apoio informando sobre a dúvida. Geralmente é solicitado 

Sussurro 

Sinais 

Soletração 

FCP, 1PP 

1 Sinal 

Soletração 
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pelo intérprete do turno ao intérprete de apoio que recebe 

como retorno uma sugestão de interpretação. 

Esclarecimento 

contextual 

Ao contrário do esclarecimento específico, não tem uma 

característica tão pontual; tem como objetivo dar uma visão 

global sobre o que está sendo dito. Geralmente é oferecido 

pelo intérprete de apoio, como uma tentativa de descrição e 

antecipação do apoio do que poderá ser dito pelo palestrante.  

Sussurro 

Sinais 

Soletração 

FLP, FCP, 

1PP 

1 Sinal 

Soletração 

Sugestão de 

interpretação 

Está totalmente ligada a um apoio que poderá ser incluído 

durante a interpretação e tem o intuito de oferecer uma 

possível solução para um problema interpretativo que o 

intérprete do turno possa estar enfrentando; ocorre quando a 

produção da mensagem no texto-alvo ainda não foi 

concluída pelo intérprete do turno, possibilitando que o 

apoio recebido seja inserido na mensagem final que o 

público irá receber. Esse tipo de apoio também aparece 

como resposta a uma solicitação de esclarecimento 

específico, solicitado pelo intérprete do turno. 

Sussurro 

Sinais 

Soletração 

FCP, 1PP 

1 Sinal 

Soletração 

Complemento Acontece quando o intérprete de apoio sugere algo que, em 

sua opinião, deixaria a interpretação mais clara, ou algo para 

dar ênfase em algum aspecto. Os apoios acontecem depois 

do intérprete do turno já ter concluído a sentença, porém, o 

intérprete de apoio acredita que ainda exista uma informação 

que não pode deixar de ser dita e então oferece o apêndice, 

algo que pode ser inserido (ou não) na interpretação pelo 

intérprete do turno. 

Sussurro 

Sinais 

Soletração 

FLP, FCP, 

1PP 

1 Sinal 

Soletração 

Correção Ocorre quando há algum equívoco na interpretação; 

normalmente é julgado pelo intérprete de apoio que a 

escolha realizada pelo intérprete do turno não foi adequada, 

sendo assim, o apoio sugere uma forma alternativa, que 

corrija a informação. 

Sussurro 

Sinal 

Soletração 

FLP, FCP, 

1PP 

1 Sinal 

Soletração 

 

Os intérpretes comentaram durante a entrevista que usaram algumas estratégias para 

informar ao concabino que ele devia dar apoio ou que o apoio não se fazia necessário. Vejamos 

outros exemplos: 

 
Intérprete Sônia: [o apoio] vai mais pelo olhar, mas eu fazia assim (sinal de “chamar”), é porque eu estava 

precisando de apoio. Vinícius estava indo sozinho, aí ele fazia um sinal, que era pra parar (sinal “parar”), ou se 

perdeu fazia outro gesto chamando. (Entrevista, 2014) 

 

Intérprete Mariana: […] lá na cabine então aconteceu de tudo, todo tipo de apoio, de fato era na tentativa mesmo 

de que se alcançasse o objetivo, principalmente em algumas palestras que foram mais difíceis ou por causa do 

tema. (Entrevista, 2014) 
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Figura 01: Sinal utilizado para solicitar apoio 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

 

 

Figura 02: Sinal utilizado para parar o apoio 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Além desses gestos, apresentados pela intérprete Sônia na entrevista, e a partir da 

observação dos vídeos, foi possível identificar o que havia sido considerado como “tudo” pela 

intérprete Mariana. Observamos que existiram estratégias para solicitação de apoio entre a 

equipe como: troca de olhares, toque no braço, além desses gestos utilizados pelos intérpretes. 

 

Ao observamos os vídeos, torna-se evidente essa mobilização dos intérpretes com 

estratégias diversas com a intenção de melhorar o trabalho que estava sendo realizado. E as 

estratégias podem variar dependendo dos profissionais que fazem parte de uma determinada 

equipe. 

Para que o intercâmbio se dê de forma eficiente, os concabinos devem partilhar de um 

código de comunicação comum. Esse código muda a cada caso, a depender do colega com 

que se trabalha”. (MAGALHÃES JUNIOR, 2007, p.111). 

 

Esse código de comunicação necessita ser compartilhado entre os membros de uma 

equipe. Abaixo temos o comentário de umas das intérpretes sobre como normalmente costuma 

agir ao trabalhar em equipe: 

 

Intérprete Mariana: […] as pessoas não vão descobrir como é que você quer que essa atuação aconteça, que o 

apoio aconteça, você chega para a pessoa e pergunta ou então avisa. Eu faço muito isso, olha você vai me apoiar 

agora, legal! Se for uma pessoa que eu não conheço eu prefiro que você faça de tal forma, se você perceber que 

eu estou pedindo para você parar um pouquinho é porque não está dando certo[…]. (Entrevista, 2014) 
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Nesse fragmento, a intérprete aponta que os intérpretes que estão em uma equipe devem 

se comunicar, informando como preferem que o apoio atue e este não pode ser de forma 

descabida, em que o intérprete de apoio intervenha tanto a ponto de atrapalhar a atuação do 

intérprete do turno. É preciso estar sensível e atento para perceber o momento em que o apoio 

será necessário e eficiente. 

Na cabine, o ideal é que os interpretes se percebam como iguais e ajudar-se. 

Essa ajuda pode assumir várias formas, desde um meneio discreto de cabeça 

até contribuições orais e audíveis. Na maior parte das vezes, porém, a troca de 

informações se dá por escrito, mediante a anotação de palavras-chave, a 

confirmação de números e siglas, a correção de um nome próprio ou da 

pronúncia correta de dado termo. Em geral, o intérprete passivo procura 

antecipar –se ao colega que está ao microfone, agindo preventivamente. 

MAGALHÃES JUNIOR (2007, p. 110) 

 

A partir dessa experiência, entendemos que cada intérprete em cada equipe mobilizará 

recursos para que possam apoiar seu concabino, buscando estratégias a partir da situação que 

se coloca durante a interpretação.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Partindo dos questionamentos iniciais, foi possível perceber que durante a interpretação 

de conferências os intérpretes apoiaram e receberam apoio, buscando recursos e estratégias 

diversas para que isso pudesse acontecer na cabine.  

Com isso, foi possível identificar sete categorias de apoio, baseados nos trabalhos 

anteriores de Hoza (2010), Silva e Nogueira (2012), apontando os tipos de produção e as formas 

linguísticas para a intervenção e apoio durante a interpretação.  

Observar o trabalho em equipe proporciona identificar alguns tipos de apoio, e assim 

auxiliar para uma linguagem comum entre pesquisadores e profissionais da área, auxiliando no 

desenvolvimento profissional e na formação de novos intérpretes. Além de colaborarmos no 

sentido de uma melhor avaliação da equipe de interpretação, podendo nos respaldar em 

situações reais de interpretação de forma mais consistente e refinada. 

Os dados também sugerem que a relação interpessoal e a comunicação com o outro, além 

do empenho individual e a confiança no trabalho em grupo, são maneiras de se favorecer 

produtivamente para que o trabalho em equipe transcorra bem para que haja uma interpretação 

bem-sucedida.  

Outro aspecto interessante é a reflexão levantada sobre os motivos de se trabalhar em 

equipe. Poderíamos inferir que omissões ocorreriam em menor número durante o processo de 

interpretação, quando se pode contar com um parceiro para a realização do trabalho. Além do 



16 
 

mais, o cansaço físico também diminui, devido às trocas de função entre o intérprete do turno 

e o intérprete de apoio, no decorrer da prática, fazendo com que esforços cognitivos sejam 

minimizados, evitando-se um desgaste excessivo por parte dos intérpretes. Essas são apenas 

algumas considerações em relação ao trabalho intérpretes de Libras–Português na cabine.  
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