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Resumo:  

Esta pesquisa apresenta discussões preliminares sobre o campo da tradução e interpretação de 

língua de sinais no Brasil. O objeto analisado são as teses e dissertações sobre tradução e 

interpretação de língua de sinais realizadas no período de 1990 a 2010.  Foi utilizado o 

software WordSmith Tools, o qual, por meio da extração de palavras mais frequentes 

(WordList), possibilitou traçar um panorama teórico das pesquisas realizadas. Em linhas 

gerais é possível concluir que as teses e dissertações sobre tradução e interpretação de língua 

de sinais de 2000 a 2010 apresentam um caráter descritivo sobre a atuação do profissional que 

realiza a atividade de tradução e interpretação, bem como o contexto educacional como sendo 

o mais evidente nos dados. 

Introdução:  

Atualmente, a área de Tradução e Interpretação de Língua de Sinais (TILS) enfrenta um 

deslocamento teórico, pois a maioria das teses e dissertações, que se concentravam na área da 

Educação, passa cada vez mais a fazer parte dos Estudos da Tradução. No Brasil, algumas 

pesquisas têm tratado desta diversidade de objetos investigados a luz dos Estudos da 

Tradução, a saber: Pereira (2010), Souza (2010) e Vasconcellos (2010). Estes autores 

problematizaram temas como processos de tradução, conforme Souza (2010), e realizaram 

levantamentos bibliométricos, como Pereira (2010).  

Em comum nesses trabalhos há questões como a proposição de um mapeamento de temas que 

constituíram as pesquisas em tradução e interpretação de língua de sinais, ampliando assim o 

escopo dos assuntos que nos últimos anos se filiam aos Estudos da Tradução. Nesse sentido, 

Vasconcellos (2009)3 ratifica essa heterogeneidade de assuntos que permeiam este campo, por 

meio do texto “ComUNIDADE na diversidade dos Estudos da Tradução”. Nesse texto, o 
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objetivo foi “aprofundar a discussão de questões ligadas à identidade na diversidade da 

pesquisa na área dos Estudos da Tradução”, com ênfase nas mudanças ocorridas na 

configuração da pesquisa no cenário brasileiro, desde a década de 70 (Holmes, 1972, 1988, 

2000)”. Vasconcellos (2009) apresenta respostas em seu texto para as seguintes questões: (i) 

O que éramos ontem, o que somos hoje, o que queremos ser amanhã? (ii) O que nos une como 

área? (iii) O que nos separa em cada uma de nossas subáreas? (iv) Qual o ônus e o bônus 

desse esforço para manter uma unidade? (v) Quais os custos e benefícios de uma política de 

centramento disciplinar num campo de vocação interdisciplinar?  

Ainda que a argumentação de Vasconcellos (2009) não apresente a área de tradução e 

interpretação de língua de sinais articulada aos Estudos da Tradução, a autora expõe 

elementos relevantes sobre o percurso acadêmico dos Estudos da Tradução no Brasil. Essa 

articulação da área TILS com os Estudos da Tradução ocorre somente no próximo ano, 

quando Vasconcellos (2010) publica o artigo intitulado “Tradução e Interpretação de Língua 

de Sinais (TILS) na Pós-Graduação: a afiliação ao campo disciplinar “Estudos da Tradução”.  

Essas publicações desempenharam um papel fundamental, pois as mesmas fazem parte de 

uma série de ações em torno da tradução e interpretação de língua de sinais. Estas ações 

podem ser exemplificadas por meio de projetos de pesquisa e de trabalho efetivamente, cujo 

tema é sobre tradução e/ou interpretação de língua de sinais ou ainda nas várias dissertações e 

teses defendidas junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução desenvolvido 

na Universidade Federal de Santa Catarina como apresenta Vasconcellos (2010).  

Esta recente institucionalização da área TILS e as consequentes publicações que discutem a 

filiação da mesma aos Estudos da Tradução ou mesmo de levantamentos bibliométricos que 

discutem os percursos de pesquisa em torno do tema em questão também têm sido observadas 

em países como Áustria, Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia. Nestes países, 

publicações como Grbic (2007), Metzger (2010) e Napier (2010), contribuíram para que a 

área de TILS fosse estabelecida como interface aos Estudos da Tradução. 

Ainda que esses levantamentos tenham sido realizados em nosso país, os mesmos nos 

permitem investigar os resultados a partir de diferentes perspectivas e análises teóricas e 

metodológicas. Um desses exemplos refere-se a perguntas, até então não respondidas, a saber: 

quais os conceitos mais frequentes nessas publicações, quais as metodologias que são 

empregadas nessas pesquisas, ou ainda, quais os assuntos tratados nas teses e dissertações 

sobre tradução e interpretação de língua de sinais?  



As respostas encontradas para essas perguntas, a partir da investigação realizada pela 

pesquisa, permitiram conhecer elementos relevantes no percurso acadêmico da área de 

tradução e interpretação de língua de sinais. Esse tipo de lacuna na área de TILS contribui de 

forma qualitativa para a compreensão do “estado da arte” da área, bem como para o seu 

estabelecimento identitário.  O acesso às pesquisas bibliométricas permite não só verificar os 

dados quantitativos, mas compreender as transformações, as implicações e os possíveis 

impactos a partir dos temas pesquisados. Romanowski e Ens (2006, p. 2) afirmam questões 

interessantes sobre a importância da pesquisa “em estados da arte”:  

 
Estados da arte podem significar uma contribuição importante 
na constituição do campo teórico de uma área de 
conhecimento, pois procuram identificar os aportes 
significativos da construção da teoria e prática pedagógica, 
apontar as restrições sobre o campo em que se move a 
pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar 
experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas 
de solução para os problemas da prática e reconhecer as 
contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área 
focalizada.  

 

Além de localizar o “estado da arte”, pesquisas desse tipo contribuem para observar o fluxo 

dos assuntos discutidos e investigados em determinada área e por quais concepções e/ou 

tendências acadêmicas esses assuntos têm se movimentado. Um exemplo dessa afirmação são 

os resultados encontrados por Grbic (2007) no detalhado panorama dos trabalhos existentes, 

dos quais a autora considera subseções como: línguas, tipos de textos, autores, distribuição de 

temas.  Desta forma, um dos objetivos da pesquisa de doutorado (em andamento na PGET) 

foi analisar as palavras frequentes nas teses e dissertações sobre tradução e interpretação de 

língua de sinais no período de 1990 a 2010. A seguir apresentamos a metodologia e a 

discussão preliminar dos dados obtidos na investigação.  

Metodologia e Análise dos dados:  

Para atingir o objetivo estabelecido, utilizamos o software WordSmith Tools, o qual, por meio 

da extração de palavras mais frequentes (WordList), possibilitou traçar um panorama teórico 

das pesquisas realizadas. Um recorte desses materiais (teses e dissertações) foi realizado para 

esta análise preliminar, compreendendo as publicações realizadas entre os anos de 2000 e 

2010. Todas as teses e dissertações tratavam da tradução/interpretação de língua de sinais. 

Neste primeiro momento, foram escolhidas vinte dissertações e duas teses para compor as 



análises iniciais da presente pesquisa. Nesta análise-piloto, utilizamos uma ferramenta 

baseada em corpus para tratamento dos dados. Adotamos por corpus a definição de BAKER4 

(1995, p. 225):  

 

Corpus agora significa primariamente uma coleção de textos reunidos em formato 
eletrônico e capaz de ser analisado    de  modo   automático    ou  semiautomático 
em uma variedade  de formas; (ii)  um corpus não é mais  restrito a “escritos”, mas 
inclui tanto textos falados quanto escritos, e (iii) um corpus pode incluir um grande 
número de textos de diversas fontes, de muitos escritores e falantes e em uma 
variedade de tópicos. O que é importante é que é colocado junto para um propósito 
específico e de acordo com um critério de desenho explícito a fim de assegurar que 
seja representativo de uma dada área ou amostra de língua que visa representar. 
 

Todas as teses e dissertações foram retiradas de plataformas on-line, como bibliotecas digitais 

pertencentes aos Programas de Pós-Graduação nos quais esses materiais foram defendidos, 

bem como consulta no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação do Brasil – CAPES. As teses e 

dissertações estavam em arquivo no formato *.pdf, e foi necessário convertê-las para o 

formato *.txt para que pudessem ser acessadas pelo programa de análise WordSmith Tools. 

Na análise dos dados, foi possível verificar quais eram as palavras mais frequentes nas teses e 

dissertações de 2000 a 2010.  

Para esta pesquisa priorizamos somente as dez primeiras palavras que apresentavam maior 

frequência. O conjunto de palavras (‘surdo’, ‘aluno’, ‘escola’, ‘tradução’, ‘língua’, ‘texto’, 

entre outras) apresentado com base nas teses e dissertações confirma as pontuações realizadas 

no referencial teórico desta pesquisa, isto é, ratifica o deslocamento que a área de TILS vem 

enfrentando nos últimos anos.  Observe os resultados preliminares abaixo:  

Palavras Frequência 
Surdo 1563 
Aluno 802 
Língua 674 

Professor 639 
Libras 381 

Intérprete 343 
Educação 341 

Ensino 262 
Tradução 110 
Formação 101 
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Tabela 1: Palavras mais frequentes nas teses e dissertações 2000 a 2010. 
 

No Brasil, o percurso teórico traçado pelas pesquisas em TILS é extremamente distinto dos 

resultados encontrados por Metzger (2010). Em nosso país, por exemplo, há uma prevalência 

nas pesquisas de 2000 a 2010 de se caracterizar o contexto de atuação e os participantes que 

compõem esse contexto (professor, aluno e escola). Observe no gráfico abaixo a palavra mais 

recorrente nas pesquisas em tradução e interpretação de língua de sinais:  

 

Figura 1. Gráfico sobre a palavra ‘surdo’, uma das mais frequentes nas teses e dissertações de 2000 – 2010 
 

 No contexto americano investigado por Metzger (2010, p. 15), os resultados afirmam que: 

“As primeiras investigações empíricas de ILS começaram durante os anos 1970 com a 

pesquisa experimental mais antiga de todas até aquele momento, publicada em 1974, em um 

volume especial do periódico Jornal da Reabilitação para os Surdos”. Os resultados iniciais 

indicam em linhas gerais que as teses e dissertações sobre TILS de 2000 a 2010 apresentam 

um caráter descritivo da atuação do profissional que realiza a atividade de tradução e 

interpretação, e o contexto educacional como sendo o mais evidente.  

Um dos motivos que pode explicar tais números é o fato de que inúmeras dissertações e teses 

sobre a interpretação e/ou intérpretes de língua de sinais em nosso país encontram-se em 

andamento, especialmente no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Por outro lado, até então (2010), a área ainda não 

contava com trabalhos expressivos sobre tradução, o que ratifica a mudança de perspectiva 

nas pesquisas em tradução e interpretação de língua de sinais, dada a emergência desse tema 

como objeto de pesquisa. 



 
Figura2: Gráfico sobre a frequência da palavra “tradução” nas teses e dissertações de 2000 a 2010. 

 

 Além disso, nos anos de 2000 a 2010, um dos contextos que mais se destacou nas pesquisas 

sobre tradução e interpretação de língua de sinais foi o contexto educacional. Como grande 

parte das pesquisas da listagem anterior foi realizada por professores e pesquisadores 

intérpretes em Programas de Pós-Graduação em Educação, a influência desses espaços e 

perfis de pesquisadores colaborou para a alta incidência de termos relacionados à área de 

educação e, em menor grau, temas relacionados à tradução/interpretação mais diretamente. 

Acompanhe a mudança de perspectiva da palavra intérprete no gráfico a seguir.  

 

 

Figura3: Gráfico sobre a frequência da palavra “intérprete” nas teses e dissertações de 2000 a 2010. 
 

Um fator que também contribuiu para explicar esses resultados foi o pouco diálogo de 

conceitos e teóricos dos Estudos da Tradução nas primeiras pesquisas realizadas em nosso 

país. O foco das primeiras pesquisas era legitimar a língua de sinais como língua dentro do 

espaço acadêmico, trazendo resultados de ordem mais linguística ou educacional para explicar 

as razões que desencadeavam a presença da pessoa surda no sistema regular de ensino. 

Quadros e Santos (2010, p. 6) apontam as singularidades do contexto social/educacional como 

fortes marcadores na constituição dos intérpretes de língua de sinais:  

 

Embora haja marcas de benevolência na atuação dos intérpretes, sempre houve um 
comprometimento político destes profissionais ao longo da história de sua atuação 
no país. “Ajudar” os surdos foi a marca desta geração de intérpretes em um contexto 



em que a comunidade surda estava se organizando politicamente para conquistar os 
seus direitos linguísticos e sociais. 
 

Esse marcador de constituição da atuação dos intérpretes de língua de sinais pode ser 

utilizado, também, para explicar a constituição das primeiras pesquisas em tradução e 

interpretação de língua de sinais em nosso país. Esse contexto de atuação, funcionando como 

objeto de pesquisa, reforça, também, os períodos que Gille (1995) descreveu em sua obra.  As 

características do Período Preliminar são fortemente encontradas nessa situação que 

descrevemos aqui, isto é, praticantes e professores interessados em interpretação descrevendo 

sobre suas experiências com base nas primeiras pesquisas em Estudos da Interpretação.  

 

Este reconhecimento da interpretação de língua de sinais nos contextos educacionais é 

corroborada por Pochhacker (2004, p. 14)5: “A demanda por serviço de interpretação 

comunitária é comum também em contextos educacionais. Neste âmbito, a interpretação de 

língua de sinais se mostra como uma das mais significantes na esfera da interpretação 

comunitária”. Com o intuito de contextualizar o grupo de palavras que aparece com mais 

frequência nas teses sobre tradução/interpretação de língua de sinais, apresentamos6 o 

resultado a seguir.  

 

Figura4: Esboço do conjunto de palavras nas teses 2000 – 2010 
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A inserção do Brasil é tardia nos contextos de pesquisas em Estudos da Tradução, no entanto, 

bastante acelerada nos últimos anos. Em nosso país, o momento é de transitoriedade e 

consolidação desta subárea (tradução e interpretação de língua de sinais) enquanto campo de 

saber pertencente aos Estudos da Tradução. Outro ponto interessante a ser observado é a 

significativa diminuição das pesquisas especificamente sobre o contexto educacional. Sem 

menosprezar a importância desse espaço, o que se observa são novos contextos emergentes na 

pesquisa em Tradução e Interpretação de língua de sinais. É a primeira vez que aparece no 

esboço visual, ainda que de forma bastante tímida, a referência a uma teoria com interface 

mais comum nos Estudos da Tradução, a saber, Estudos Culturais.  

 

É possível que novos termos, encontrados no esboço da figura 4, possam facilitar futuras 

pesquisas que tenham como objetivo mapear novamente o “estado da arte” em tradução e 

interpretação no país. Dois motivos contribuem para o aumento destas produções e condições 

melhores de compilação dos dados: (i) a maioria dessas pesquisas foi desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (a partir de 2009) e (ii) apresentam 

referencial teórico dos Estudos da Tradução, bem como palavras-chaves mais objetivas e 

melhores de serem coletadas e processadas posteriormente.   

Em linhas gerais é possível concluir que as teses e dissertações sobre tradução e interpretação 

de língua de sinais de 2000 a 2010 apresentam um caráter descritivo sobre a atuação do 

profissional que realiza a atividade de tradução e interpretação, bem como o contexto 

educacional como sendo o mais evidente nos dados. A área enfrenta um deslocamento nos 

objetos de pesquisa, pois atualmente o termo mais evidente é ‘tradução’, seguido de dois 

outros termos: ‘língua’ e ‘texto’.  
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