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Resumo 

Este artigo faz uma reflexão sobre a prática de tradução voz/sinal quanto à postura do 

profissional intérprete em relação à norma gramatical da língua de sinais, que possui em sua 

estrutura a dramatização de jogo de papéis, ou seja, manifestações com idiossincrasias. Sendo 

assim, tenta estabelecer um padrão na qualidade das atuações dos tradutores/interpretes, 

garantido ao surdo uma maior compreensão da língua origem (Português) para a língua alvo 

(língua de sinais) e conscientizar o profissional intérprete quanto à necessidade de um maior 

aprofundamento na gramática de LIBRAS. 

 

Palavras – Chave: Língua Brasileira de Sinais, Língua Portuguesa, Qualidade nas atuações. 

 

Introdução 

Inicialmente, após estudo sobre o jogo de papéis, percebemos a importância deste recurso nos 

discursos narrativos. Com isso, passamos a utilizá-lo em nossas interpretações e obtivemos 

grande êxito com as traduções narrativas, sendo esta pratica reconhecida pela comunidade 

surda, que teve grande desempenho na compreensão dos discursos narrados. Além disso, 

percebemos que alguns intérpretes desconhecem esta prática, que faz parte da gramática da 

língua brasileira de sinais. 

O objetivo do uso do jogo de papéis é estabelecer um padrão na qualidade das atuações dos 

tradutores/interpretes, garantindo ao surdo uma maior compreensão da língua origem 

(Português) para a língua alvo (língua de sinais). É importante, pois, conscientizar o 
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profissional intérprete quanto à necessidade de um maior aprofundamento na gramática de 

libras. 

Esta investigação é resultado de observações de vídeos do youtube e pesquisa desenvolvida 

durante a oferta do componente curricular obrigatório Fonética e Fonologia, ofertado pelo 

Curso de Licenciatura em Letras do Instituto Federal de Alagoas/IFAL. A atividade foi 

organizada em três etapas. A primeira envolveu pesquisa documental, bibliográfica e web 

gráfica, a partir de estudos de textos de Nelson Pimenta e Ronice Muller (2009). Na segunda, 

foi feita uma seleção de vídeos do youtube e uma retradução de cada narrativa, com a 

exposição para uma comunidade surda. A terceira etapa foi a elaboração deste artigo 

cientifico. 

 

Concepções Metodológicas 

A comunidade surda vem, a cada dia, experimentando novos métodos de socialização e 

interação. Uma destas ferramentas que, a cada dia, está sendo uma fonte de divulgação da 

cultura surda é o youtube.  Com este meio, podemos ver vários vídeos de surdos, como 

poesias, piadas, divulgação de eventos, temas políticos e sociais, aulas, e os surdos passam a 

resolver seus problemas pessoais.  Com isso, surgem também os vídeos acessíveis com a 

presença do tradutor/intérprete de LIBRAS em salas de aulas, congressos, músicas, reuniões, 

programas, palestras. 

Após ver vários destes vídeos, podemos verificar que cada locutor/ouvinte possui sua forma 

de manifestar sua linguagem, que, segundo Câmara Jr. (1986, p. 15), apresenta “grande 

número de traços característicos da expressão oral, ausentes na escrita, e impõe-se o dever de 

bem utilizá-los, para que a linguagem seja boa”. Portanto, podemos perceber que, em cada 

conversa oral, constatamos o perfil do grupo social, da forma particular de interação, 

expressão e comunicação, gerando suas especificidades da língua oral, ou seja, seu formato de 

falar e emitir suas narrativas. Estas especificidades da linguagem são nomeadas de 

idiossincrasias, que se referem ao humor do falante, à sua faixa etária, aos seus vícios de 

linguagem, à sua gentileza, ao seu intelecto, ao seu volume de voz (alto, médio, baixo), à sua 

fala depressa ou devagar, à sua pronúncia correta das palavras, a suas hesitações, à sua 

expressão corporal, entre outros fatores. 

A língua brasileira de sinais possui sua estrutura gramatical completa, em que os sinalizantes 

têm toda uma estrutura através da qual devem manifestar suas características iguais aos 

ouvintes. De acordo com a lei 10.436, entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 

forma de comunicação e expressão com sistema linguístico de natureza visual-motora, com 



estrutura gramatical própria, que constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e 

fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Segundo Nelson Pimenta e 

Ronice Muller (2009, p. 69), 

 
(...) podemos usar o próprio corpo para referir entidades. Esse mecanismo é 

chamado de “jogo de papéis”, termo tomado da linguagem usada no teatro. O 

próprio sinalizante torna-se o referente (como se estivesse dramatizando). Este 

jogo de papéis é “jogado” pelo sinalizante, alternando o próprio sinalizante na 

função de narrador, e pelos personagens, que entram na historia que de fato 

está sendo narrada. 

 

Observemos agora a ilustração a seguir, que envolve o jogo de papéis na narrativa da fábula 

“a lebre e a tartaruga”, com o ator surdo Nelson Pimenta (2002). Vejamos que ele sinaliza 

incorporando dois personagens simultaneamente, com os atributos específicos de cada um; 

com isso, podemos perceber categoricamente esta mudança nos traços característicos dos 

personagens. Percebemos que a expressão do ator fica diferente em cada personagem; vemos 

suas características como humor, hesitações, tom de sinalização e temperamento, 

proporcionando uma compreensão absoluta dos personagens do conteúdo exposto. Esta 

“jogada” pode ser utilizada com coisas, objetos e acontecimentos. Portanto, após a 

dramatização de cada personagem, ele retorna a sua postura e continua narração. Por isso, a 

importância do jogo de papéis deve ser bem definida pelo sinalizante, como ilustram Pimenta 

e Muller (2009, p.71). 
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  Personagem (1) descrito                            Personagem ( 2) descrito 

                          do lado esquerdo do                                     do lado direito do 

                           espaço do narrador                                      espaço do narrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come de tudo                                   É vegetariana 

É calma (figura 1)                                  É nervosa 

É feliz                                                 È ansiosa (figura 6) 

É humilde                                                 É presunçosa (figuras 4, 5) 

É lenta                                                       É rápida (figura 3) 

Vence a corrida                                        Perde a corrida (figura 7) 

 

Algumas características não estão presentes nas imagens acima expostas, pois esta 

dramatização faz parte do jogo de papéis de toda a fábula. 

 

Resultados Obtidos e Discussão 

Selecionamos cinco vídeos do youtube em eventos diferentes, com traduções simultâneas 

voz/sinal de diversos estados do Brasil. Os vídeos contemplados constituíam diversas 

temáticas, tais como: uma palestra pedagógica (vídeo 1), dois programas de entrevistas 

televisivas (vídeos 2 e 3), situações em sala de aula (vídeo 4) e uma pregação evangélica 

(vídeo 5). 

Os critérios de triagem destes materiais foram o contexto oral em que prevaleciam narrativas 

e hesitações de cada locutor. Após esta análise, vimos características específicas em cada 

orador. 

Vídeo 1: “na zona rural, ela foi a uma fazenda, conhece tudo da natureza, conhece tudo de 

planta, de pássaro. Sabe ajudar bicho machucado, sabe mudar planta de lugar. Barbara está 

com nove a dez anos, por aí. Um dia a fazenda é vendida. A nova dona da fazenda diz que 
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lugar de criança é na escola, aprendendo a ler e a escrever. Bárbara fica doida, por que antes 

ficava solta na fazenda e agora tem que voltar para a escola”. 

Vídeo 2: “não, ontem quando estava me preparando para o programa fui olhar os 

medicamentos e 132 caixinhas. Encontrei sete que estavam vencidos. Do que estava lá. O 

entrevistador  é perguntado o que fazer com estes medicamentos? Ele responde,  mas eu 

resolvi o problema de outra forma. Vou doar para minha sogra.” 

Vídeo 3: ”você sabe que criança de dois anos. A mãe fala pra ele: ‘oh quem tá ali?’. A criança 

olha pra mim e faz  “humamm” (beijos). 

Vídeo 4: “vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu entrei na loja, para olhar relógios. Eu 

estava usando somente uma bermuda, camisa regata, boné virado para trás e a loja era muito 

chic. Mas eu não tinha saído para ir loja. Aconteceu que eu quis entrar na loja. Eu tinha 

acabado de entrar no serviço público federal. E eu tinha dinheiro para comprar aquele relógio 

se eu quisesse. Eu entrei na loja e fiquei olhando os relógios. As pessoas que deveriam me 

atender ficaram  lá sentadas, não vieram se comunicar comigo. Elas olhavam para mim com 

olhar de temores: ‘será que é um assaltante?’(...)”. 

Vídeo 5: “quando estava ele andando, de repente avista aquela mulher pegando água no 

tanque. Ele diz: ‘mulher, me dá água’. Ela responde: ‘senhor, se tu soubesse a quem tu pedes 

água...”. 

Portanto, nas diversas situações citadas, traduzimos novamente os conteúdos, inserindo a 

incorporação dos jogos de papéis, com dramatização de todos os personagens. Observemos o 

que foi sinalizado com a descrição a seguir. 

No vídeo 1,  o narrador  incorpora  a personagem Bárbara, entre nove e dez  anos, e a 

proprietária que compra a fazenda; dramatiza o ambiente rural,  com pássaros, árvores... 

No vídeo 2, foi dramatizado o personagem em questão, que apresenta uma forma de falar  

devagar, seu jeito é calmo e ele é idoso. O intérprete encena a situação do olhar para os 

medicamentos. O narrador, então, muda de papel,  incorporando o outro entrevistado, que é 

mais jovem e tem uma  linguagem formal, fala  rápido. Este pergunta o que o velho fez com 

os medicamentos? O intérprete retorna ao primeiro personagem dramatizado, que responde: 

‘vou doar para minha sogra’. 

No vídeo 3, a intérprete dramatiza a mãe, a criança e o terceiro homem, gordo feliz. Primeiro, 

a mãe fala para a criança de dois anos. O intérprete muda de personagem e incorpora uma 

criança de dois anos, que olha  para o terceiro personagem, gordo, baixo e feliz, e  manda um 

beijo e acena para ele. 



No vídeo 4, o intérprete incorpora o personagem que narra a história. Este personagem é 

homem, jovem, despojado e dramatiza a situação. As outras personagens são moças 

vendedoras, soberbas, temerosas e arrogantes. 

No vídeo 5, a intérprete incorpora Jesus, homem calmo, com fala devagar e com sabedoria. A 

outra personagem, uma mulher prostituta, é temerosa e simples. 

Após este processo, reunimos cinco surdos cursando o ensino fundamento e o ensino médio e 

apresentamos os vídeos do youtube. Foi unânime quanto à dificuldade de compreensão. 

Percebe-se, dessa forma, que a narrativa perde sua essência, as especificidades da situação, 

dificultando a compreensão dos surdos. Em alguns casos, há simples transcodificação termo a 

termo, ou seja, as várias características dos emissores são perdidas nas interpretações, 

privando o surdo de um conhecimento cultural e linguístico de cada emissor. 

Depois da apresentação dos vídeos, filmamos novamente as mesmas temáticas com a 

incorporação do jogo de papéis, e os surdos reconheceram as características especificas de 

cada personagem, com diferentes traços linguísticos da modalidade oral da língua, como 

entonação, velocidade, ritmo, sotaque, expressões faciais, hesitações, entre outros. (AUDREI 

GESSER, 2009, pp. 17-18). 

A nova interpretação foi feita com a velocidade normal da fala, mas também com o cuidado 

para se exprimir como teria feito o “autor” das falas enunciadas, como se ele estivesse se 

exprimindo diretamente na linha do intérprete (MICHAEL OUSTINOFF, 2011, p. 99). 

Selecionamos alguns depoimentos de surdos, que relatam sobre a importância do jogo de 

papéis na tradução. 

 
Esta estrutura gramatical é muito importante, porque o surdo entende tudo de 

forma clara, como, por exemplo, se na narrativa existe um personagem 

idoso. Quando o intérprete incorpora este personagem eu entendo 

perfeitamente. Se é um homem carrancudo, mal humorado ou se é uma 

criança, vemos isso, estas hesitações no intérprete de libras e no locutor, 

percebemos que a sinalização está coerente e isso pode acontecer. 

Infelizmente faltam profissionais que utilizem esta pratica. Alguns 

intérpretes traduzem de forma mecânica, sem movimentação e dramatização; 

é correto que o intérprete esteja em sintonia com o narrador, para que haja 

com coerência de ideias. (Surda A) 

 
Gosto muito quando o intérprete dramatiza as narrativas, por que facilita a 

comunicação. Com isso, nos sentimos aptos para interagir e ter contato com 

os ouvintes. As coerências de ideias são muito importantes, e a incorporação 

com expressões facial se faz necessária, para melhor compreensão e 

comunicação. (Surdo B) 

 
Quando a sinalização é de um pastor idoso que fala devagar, o intérprete 

precisa seguir a mesma linha do locutor, por que da mesma forma que os 



ouvintes entendem as características, os surdos precisam entender também. 

(Surdo C) 

 

Segundo Oustinoff (2011, p. 99), o intérprete é propriamente o autor de um discurso, o que 

acarreta a necessidade de se levar em conta tanto o fundo como a forma. Sendo assim, o 

tradutor/intérprete precisa incorporar a narrativa, vivenciando a dramatização, seja ela de um 

personagem calmo, humilde, gentil, presunçoso, feliz, raivoso, nervoso, de uma criança, de 

um ancião, de um jovem culto ou de um jovem despojado, entre outros. 

Estas particularidades são notórias na fala do emissor da língua original, devendo ser 

incorporadas na interpretação do profissional, que passa a ser o ”autor” da narrativa, quando 

este interpreta para a língua alvo (libras). 

Esta metodologia está exposta no livro do Curso de Libras - volume 2, de Nelson Pimenta e 

Ronice Muller (2009, p. 69), a partir do qual pudemos, enquanto tradutora/intérprete e 

sinalizante da comunidade surda, verificar a importância do uso de jogo de papéis na 

tradução/interpretação de línguas de sinais. 

O jogo de papéis faz parte da estrutura gramatical da língua de sinais, sendo de suma 

importância sua utilização como mecanismo de interpretações narrativas. Com esta estrutura, 

observamos a compreensão dos usuários das libras, que reconheceram os ricos detalhes do 

emissor, que foram sinalizando pelo tradutor/intérprete, o qual, após esta prática, apresentou 

um domínio da gramática, oferecendo uma  excelência nos serviços prestados. 
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