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Vocês devem ter notado que este número da Metáfrase demorou um pouco 
para sair, mas foi por um excelente motivo: já estamos finalizando os 
preparativos para o 10º Congresso Internacional de Tradutores e Intérpretes 
da ABRATES, que acontecerá em São Paulo (SP) entre os dias 31 de maio 
e 02 de junho de 2019. Como sempre, o evento trará pessoas de destaque 
no mercado de tradução e interpretação para compartilhar conhecimentos 
conosco, além de representantes de empresas do setor com quem os 
participantes poderão estabelecer contatos e desenvolver seu “networking” 
pessoal. Mas, além disso, o próximo evento será ainda mais especial, pois 
comemoraremos os 45 anos da associação de tradutores e intérpretes 
que mais cresce na América Latina! Mais um motivo para caprichar na 
programação, que estará no ar em breve, logo depois do lançamento oficial 
do evento. Falta pouco!

Voltando a falar sobre a revista, o artigo de capa desta edição, “Tradução 
de Libras”, vem assinado por Sônia Marta de oliveira (atual presidente 
da Febrapils - Federação Brasileira das Associações dos Profissionais 
Tradutores e Intérpretes e Guia-Intérpretes de Língua de Sinais) e Tiago 
Coimbra Nogueira, e explica o amparo legal para atuação dos intérpretes 
profissionais da Língua Brasileira de Sinais. Em Biz, Rafa Lombardino 
comenta como é ser mãe e tradutora, num artigo cuja ideia surgiu quando 
sua autora assistiu a uma palestra no congresso da ATA (American Translatos 
Association) intitulada “Parents by Day, Translators by Night” (Pais de 
dia, tradutores à noite). Já a Bianca Costa vem contar um pouco de sua 
experiência com tradução de dublagem no Na tela.

Por falar em experiência, Papo de iniciante traz um artigo de Lídio Rodrigues, 
diretor da ABRATES, contando um pouco como foi o desempenho e o 
crescimento em 2018 do programa de mentoria "Caminho das Pedras", 
voltado aos associados menos experientes. E, completando com chave de 
ouro, Sidney Barros traz as últimas novidades sobre inteligência artificial em 
Bits e Val Ivonica, nossa vice-presidente, assina um artigo sobre como se 
precaver de clientes maus pagadores e não perder mais dinheiro.

É isso, pessoal. Curtam bastante esta edição e vão se preparando para nosso 
próximo congresso. Vocês não perdem por esperar!

Um forte abraço!

CARTA DO  
PRESIDENTE

Diretoria

Ricardo Souza – Presidente
Val Ivonica – Vice-presidente
Gio Lester – Secretária geral

Cristiane Tribst – Segunda Secretária
Manuela Sampaio – Primeira Tesoureira
Lídio Rodrigues – Segundo Tesoureiro

Equipe Metáfrase

Petê Rissatti – Editor-chefe
Carolina Caires Coelho e  

Flávia Souto Maior – Editoras adjuntas
Camila Fernandes – Revisora

Dener Costa – Designer e diagramador

A revista digital Metáfrase é publicada seis vezes ao 
ano em formato digital (PDF) e disponibilizada no site 
da Associação Brasileira de Tradutores e Intépretes 
(Abrates).

Somos a Abrates – Associação Brasileira de Tradutores 
e Intérpretes –, associação sem fins lucrativos e 
administrada por tradutores/intérpretes voluntários, 
fundada no Rio de Janeiro, nos anos de 1970. 
Promovemos cursos, eventos e fomentamos a troca de 
conhecimento e contatos entre colegas e/ou instituições 
e agências. Através da ponte que estabelecemos flui o 
conhecimento e é feito o networking, mudando carreiras e 
vidas. Cada vez mais presente e atuante, a Abrates oferece 
vários benefícios para os associados. Saiba mais no site 
e associe-se! 

As informações dos artigos presentes nas edições 
da Metáfrase são de inteira responsabilidade de seus 
autores, salvo disposto em contrário. Em caso de dúvidas, 
sugestões, críticas ou reclamações, envie um e-mail para  
revista@abrates.com.br

Entre em contato com a Abrates pelo e-mail  
secretaria@abrates.com.br
Para números anteriores da Metáfrase, acesse:  
www.abrates.com.br/revista-metafrase 

Esta publicação está licenciada sob a Licença Internacional Creative Commons  
de Atribuição – Não Comercial – Sem Derivações 4.0.  

Para visualizar uma cópia dessa licença, acesse:  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR 

CaRTa Do PRESiDEnTE

http://www.diagramativo.com.br
http://abrates.com.br/%3Fpage_id%3D1334
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Colaboradores 
desta edição

Lídio Rodrigues é tradutor nos pares inglês – português com mais de 10 anos de experiência. Especializou-se em textos de diversas áreas 
técnicas, tais como petróleo e gás, engenharia, siderurgia, geologia e mineração. Já atuou também no recrutamento, seleção e treinamento de 
estagiários de tradução. Entre outras atividades, atualmente é coordenador do Programa de Mentoria da abrates.

RAFA LOMBARDINO é tradutora e jornalista brasileira. Vive na Califórnia desde 2002. É a autora de Tools and Technology in Translation - The 
Profile of Beginning Language Professionals in the Digital age, baseado na aula que ministra no curso de extensão da Universidade da Califórnia 
em San Diego. atua como curadora de conteúdo no blog eWordnews, dirige a rede de tradutores Word awareness e coordena o projeto 
Contemporary Brazilian Short Stories, que promove a literatura brasileira no mundo.

Sidney Barros Junior é tradutor técnico (desde 1999) e intérprete de acompanhamento (desde 2012) especializado em ferrovias, engenharias 
(mecânica e elétrica), Ti, internet, entre outras áreas. atua como mentor no Projeto de Mentoria da aBRaTES, além de manter o grupo Tecnologia 
e Tradução no Facebook e o site sbj.trd.br.

Sônia Marta Oliveira, é formada em Pedagogia pela PUC Minas; especialista em Educação infantil pelo Centro de Estudos e Pesquisas 
Educacionais de Minas Gerais; professora e tradutora intérprete da rede municipal de ensino de Belo Horizonte; mestre em educação pela Puc 
Minas; membro do grupo de pesquisa Currículo crítico, educação transformadora: políticas e práticas. atual Presidente da Febrapils (Federação 
Brasileira das associações dos Profissionais Tradutores e intérpretes e Guia-intérpretes de Língua de Sinais).

Tiago Coimbra Nogueira, é tradutor e intérprete de Libras Português; Bacharel em Letras Libras; Mestre em Estudos da Tradução pela 
Universidade Federal de Santa Catarina; Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. atual Diretor de articulação politicas da 
Febrapils (Federação Brasileira das associações dos Profissionais Tradutores e intérpretes e Guia-intérpretes de Língua de Sinais.

Val Ivonica Tradutora literária e técnica (principalmente nas áreas química, farmacêutica e localização de apps, sites e jogos). Geek assumida, 
sempre busca novas ferramentas, alternativas para aumentar a produtividade e soluções para os problemas do dia a dia do tradutor. Migrou para 
o lado Mac da Força há quase dez anos. Usuária de várias CaT Tools, hoje trabalha principalmente com MemoQ. Mantém o Tradução via Val, site 
no qual publica dicas e novidades para tradutores.

Bianca da Costa, atriz e tradutora audiovisual para dublagem, é bacharela em Letras-Tradução pela PUC-SP. Formada em 2015, Bianca assina 
os roteiros de tradução para dublagem de produções como “Ghost in the Shell: a Vigilante do amanhã”, “Valerian e a Cidade dos Mil Planetas” e 
“The alienist”.

http://www.traducaoviaval.com.br/


Lançado o Programa abrates 
afro em parceria com o imJa
O IMJA - Instituto Maria e João Aleixo e 
a Associação Brasileira de Tradutores 
e Intérpretes (Abrates) firmaram 
parceria para instituir o programa 
Abrates Afro. A proposta tem como 

objetivo incluir e inserir negras e negros 
no mercado da tradução e interpretação. 

Para o lançamento da iniciativa, foi realizado 
no dia 20 de outubro o seminário“A participação 

do profissional negro no mercado de tradução e 
interpretação”, no Galpão Bela Maré, Maré, no Rio de Janeiro. 
Os participantes convidados para o evento foram Ricardo 
Souza, Presidente da Abrates, Rane Souza, intérprete, tradutora 
e idealizadora do projeto, e Douglas Viana, do IMJA. Para 
promover a equidade na tradução e interpretação, a ABRATES, 
em parceria com o IMJA, vai oferecer palestras, oficinas e 
treinamentos online para negros aspirantes a tradutores e 
intérpretes, estimular profissionalização e rede de apoio aos 
futuros profissionais da área e estabelecer parcerias com 
universidades e cursos livres para atingir o maior número 
possível de profissionais negros.
Em breve, teremos novidades sobre o projeto. 

Ângela Levy: as aventuras de uma  
intérprete pioneira no Brasil

Foi lançado, no último dia 16 de novembro, o livro As 

aventuras de uma intérprete pioneira no Brasil, 

de Luiza Levy Lehmann (Editora Transitiva). O 

livro ilustra o início e a jornada de uma das 

primeiras intérpretes do Brasil, contando 

a história da protagonista, de sua 

criação nada convencional à fundação 

do curso para tradutores e intérpretes 

mais renomado do Brasil. A obra reúne 

momentos de aprendizado, descobertas 

e êxitos que a grande professora Ângela 

teve durante sua carreira tão importante, 

que deixa um legado para seus alunos, ex-

alunos, colegas e para as futuras gerações 

de intérpretes. Entre cabines desmoronadas, a 

síndrome de “sheepy sheepy” e a suíte de Frank Sinatra, 

não faltou variedade na trajetória da mestra pioneira. Esta obra, além 

de contar a história dessa figura tão importante para o mercado de 

tradução e interpretação, permite que o leitor reviva com ela momentos 

drops abrates
Drops Abrates é a seção da Metáfrase que traz notícias sobre a Abrates e seus associados. É também uma 
seção aberta, ou seja, se você que nos lê tiver alguma notícia de sua cidade, estado ou região relacionada 

à tradução e quiser contribuir com a gente, mande um e-mail para revista@abrates.com.br.

inigualáveis que marcaram sua extraordinária trajetória. A apresentação 

fica a cargo de Ulisses Wehby de Carvalho. O livro pode ser adquirido 

em livrarias ou pelo site da editora, que você pode acessar aqui.

(Notícia enviada pela autora e associada da Abrates, Luiza Levy 

Lehmann)

são Bernardo do Campo homenageia tradutores e 
intérpretes em sessão solene
A Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo, com 

a resolução nº 3.180 de 17.10.2018, 

de autoria do vereador Pery Cartola, 

Presidente da Câmara Municipal, 

homenageou tradutores e intérpretes em Sessão 

Solene na Câmara Municipal da cidade. O 

evento aconteceu no dia 27.11.2018, às 19h, 

e contou com a presença de representantes da 

Abrates. Estão todos convidados a participar da 

sessão solene. Fica aqui nosso agradecimento 

à Câmara de Vereadores de São Bernando do 

Campo pela homenagem. 

Chamada para contribuições à Revista 
Ártemis: tradução e feminismos Negros
A Revista Ártemis, periódico interdisciplinar vinculado aos Programas 

de Pós Graduação em Sociologia e em Letras da UFPB, convida 

pesquisadores a submeterem trabalhos para o dossiê 

“Tradução e Feminismos Negros”. O presente 

Dossiê tem como objetivo ampliar as discussões 

sobre a representatividade e a representação 

de vozes femininas negras no âmbito da 

tradução. Nesse sentido, serão acolhidos 

artigos que abordem temas como a 

tradução de textos escritos e orais de 

autoras negras e o trabalho de tradutoras/

intérpretes negras (o que traduzem, como 

traduzem, para quem e de onde o fazem), 

bem como resenhas de obras publicadas 

recentemente, entrevistas e traduções que se 

relacionem com os referidos temas e contribuam 

para o diálogo entre tradução e feminismos negros. O 

prazo para envio dos trabalhos é até 15 de janeiro de 2019 e devem 

ser enviados como arquivo de Word (.doc ou .docx) para o e-mail 

traduzirdandara@gmail.com. As diretrizes aos autores dos trabalhos 

estão neste link. A previsão de lançamento do dossiê é julho de 2019. 

DRoPS aBRaTES

https://www.transitiva.com.br/product-page/%C3%A2ngela-levy-as-aventuras-de-uma-int%C3%A9rprete-pioneira-no-brasil
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/artemis/about/submissions%23authorGuidelines
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o Programa de Mentoria “Caminho 

das Pedras” da ABRATES, voltado 

para estudantes e recém-formados 

ou profissionais com menos de dois anos de 

experiência na área de tradução, tem crescido e sido 

meio de orientação para algumas dezenas de novos 

profissionais. É muito gratificante saber de colegas 

que concluíram o programa e agora conseguem 

enfrentar os desafios da profissão de modo tão mais 

maduro, confiantes em suas capacidades, sabendo 

“por onde começar”, como encontrar clientes, como 

precificar, enfim, sabendo o que os profissionais 

mais “calejados”, digamos, sabem.

Os mentores do programa são pessoas com 

larga experiência no ofício e atuam em diversas 

áreas, desde audiovisual, passando por editorial, 

até a tradução propriamente dita.

A equipe que coordena o programa trata os 

desafios diários com muito diálogo, sempre 

observando todos os lados, já que estamos 

PaPo DE iniCianTE

CamiNhos das PedRas 
2018: CoNquistas e 
desafios PaRa o  
PRóximo aNo Por Lidio Rodrigues
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falando de pessoas – mentores e mentorados 

– que, como quaisquer outras, apresentam 

diferentes e diversas qualidades e características. 

Isso acontece desde o momento da análise das 

fichas de inscrição dos candidatos e da seleção 

de pares, passando pelo acompanhamento 

contínuo ao longo das reuniões, solução de 

problemas, dúvidas e solicitações diversas 

que porventura surjam, análise de relatórios de 

reuniões, de relatórios de fim de ciclo, elaboração 

de certificados, realização de procedimentos 

de encerramento de ciclo, até a preparação 

para novos ciclos. Tudo isso é “dito” aqui em 

linhas gerais, pois há muito mais por trás desse 

incrível programa do qual adoramos fazer parte. 

Agradecemos muito aos seus criadores por essa 

ideia maravilhosa que se tornou realidade.

Semanalmente, sugerimos, votamos, aprovamos 

e então publicamos links com artigos, notícias e 

outras informações relevantes, não só aos mentores 

e mentorados, mas a toda a comunidade de 

tradutores, e que ficam disponíveis na fan page do 

Programa de Mentoria no Facebook. Eventualmente, 

estamos presentes na revista Metáfrase, como neste 

artigo, e marcamos presença em mesas-redondas 

nos Congressos da ABRATES.

Tudo isso para estarmos cada vez mais 

próximos daqueles que querem ter informações e 

gerar conhecimento sobre aspectos importantes 

envolvendo nosso tão amado ofício. Bem, o certo 

é que continuaremos fazendo nosso melhor para 

termos cada vez mais pessoas em contato com o 

Programa de Mentoria, sempre abrindo canais de 

comunicação, informando a respeito de inscrições 

e estando à disposição para responder a perguntas 

pertinentes da melhor forma e no menor tempo 

possível. São desafios que abraçamos todos os 

dias, pensando sempre no bem-estar de todos os 

participantes, atuais e futuros, do Programa de 

Mentoria.

E por falar em ciclos, mais um está sendo 

encerrado nos próximos dias e um novo está previsto 

para ser iniciado em janeiro de 2019.

Assim, encerramos mais um ano, com a 

satisfação de termos colegas, novos amigos, que 

receberam orientação, um norte, e agora sabem 

do que se trata e como funciona a profissão. É 

muito bom ter a sensação de dever cumprido, 

sabendo que colocamos nossos esforços e um 

grande trabalho em equipe em prol de pessoas 

que buscam saberes. Já vislumbramos o próximo 

ano, com seus novos desafios, novos clientes, 

colegas, serviços, parcerias... Ufa! É tanta coisa 

que o fôlego quase não chega. Já a disposição, 

só cresce.

Gostaríamos de desejar a todos os leitores, 

colegas e colaboradores, Boas Festas, e que o 

próximo ano traga muito mais para todos! Esperamos 

estar cada vez mais próximos de todos vocês.

Nossos canais são:

Site: Mentoria 

(para saber mais a respeito do Programa)

Fan page: Facebook

E-mail: mentoria.abrates@gmail.com

Abraços,

Equipe de Coordenação do Programa de Mentoria 

“Caminho das Pedras” da ABRATES. 

https://abrates.com.br/programa-de-mentoria/
https://www.facebook.com/mentoriaAbrates/
www.absono.com.br%20
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U
m assunto recorrente entre tradutores, 

tanto em encontros presenciais quanto em 

grupos on-line de todo tipo, é a falta de 

pagamento pelo cliente X ou Y. Pior, X e Y geralmente 

são figurinhas conhecidas, que vivem sendo 

mencionados como maus pagadores, às vezes há 

muito tempo.

Isso me dá uma quase-certeza: boa parte 

dos tradutores tem talentos linguísticos, mas não 

comerciais. A maioria de nós sabe pesquisar termos, 

entender o texto original, redigir uma tradução 

corretamente, mas muitos ainda não sabem bem 

como cobrar do cliente o valor devido pela tradução, 

às vezes mesmo depois de anos no mercado.

FinançaS

Não ChoRe soBRe o  
Leite deRRamado – Como 
ideNtifiCaR os BoNs 
PaGadoRes

Por Val Ivonica
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E como fazer isso? Trabalhando para clientes 

no Brasil, é sempre importante emitir algum tipo de 

documento pelo serviço. Com uma nota fiscal ou 

contrato de serviço em mãos, é possível emitir depois 

um boleto bancário para facilitar o recebimento, que 

pode ainda incluir um valor de juros por dia para 

minimizar o prejuízo do tradutor em caso de atraso do 

cliente. Esses documentos permitem também enviar 

o título para cobrança por um Cartório de Protesto 

de Títulos caso o cliente não pague conforme 

combinado. Se o cliente não pagar o valor devido 

no prazo estipulado pelo cartório, seu CNPJ passa 

a constar em listas de inadimplentes e no Serasa, 

dificultando futuras operações de crédito. O único 

senão é que, no pagamento em cartório, o valor 

devido corresponde ao valor original do documento, 

sem juros. Converse com seu contador para saber 

como emitir esses documentos.

No entanto, nós também trabalhamos para 

muitos clientes fora do Brasil, espalhados pelo 

mundo, e, nesses casos, as nossas notas fiscais 

não têm valor algum para os clientes, e os 

cartórios de protesto e a ameaça do Serasa não 

surtem efeito. Para esses clientes, qual a forma 

mais prática de diminuir a chance de não receber? 

Consultando antes! E o leitor pode perguntar: 

“Consultar? Mas como assim?”

Uma comparação simples são as lojas de 

varejo. Se eu for comprar alguma coisa a crédito 

em qualquer loja, vou precisar preencher uma 

ficha de cadastro com todos os meus dados. 

Preciso dar referências, nome do banco, cartão 

de crédito. O departamento de crédito da loja 

vai confirmar as informações, verificar no Serasa 

se não sou inadimplente (“caloteira”, como se 

diz informalmente), se tenho protesto na praça, 

enfim, vão levantar minha ficha completa para 

decidir se vale o risco de me venderem um 

produto a prazo. Então, por que eu ou você, que 

temos muitos menos cacife que qualquer loja para 

aguentar o baque de um calote, não faríamos a 

mesma coisa?

Na maioria dos casos, o Serasa não resolve 

nosso problema pelo tipo de cliente que atendemos 

e, principalmente, porque usa um banco de dados 

nacional, não global. Mas nós, tradutores, temos 

alguns métodos próprios de consulta ao crédito para 

potenciais clientes. Os principais são:

–  BlueBoard do Proz (acessível apenas para 

assinantes do plano pago);

–  Arquivos das listas de tradutores no Yahoo 

(a maioria está inativa há alguns anos, mas o 

histórico de mensagens continua disponível 

para consulta; sempre foi muito comum 

colegas reclamarem em público quando não 

são pagos);

–  Arquivos de grupos de tradutores no 

Facebook;

–  Payment Practices (site com informações 

sobre pontualidade de agências de 

tradução desde 1999).

E agora eu vou vestir o chapéu de vice-presidente 

da Abrates e puxar a brasa para a sardinha da 

associação: mês passado firmamos parceria com a 

http://www.proz.com/bb%3Fsp_mode%3Dfaq
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Payment Practices, e nossos associados passaram 

a ter 25% de desconto na assinatura, pagando 

apenas US$ 14,99 ao ano. Um único mau cliente que 

descartemos com essas informações já compensa o 

investimento com muita folga.

É também importante obter o máximo de 

informações que puder sobre o cliente: nome (ou 

razão social, no caso de agências), endereço, 

telefones, e-mail, nome do contato. É incrível 

o número de colegas que aceita serviço, 

principalmente terceirizado de outros tradutores, 

sem saber nada sobre o contratante além de um 

endereço de e-mail gratuito.

Por fim, preciso lembrar que nem todo atraso 

quer dizer calote. Imprevistos acontecem, conosco 

e com os clientes. Já me aconteceu de a fatura se 

perder, de a pessoa responsável ficar doente de 

repente, de o cheque do cliente atrasar no correio 

(ainda é muito comum clientes nos Estados Unidos 

enviarem cheques pelo correio!), de o pagamento 

ficar no limbo do sistema bancário, então não 

costumo considerar um pagamento atrasado 

antes de uma semana. Quando passa esse 

“período de graça”, a melhor atitude é enviar um 

e-mail dizendo que não localizou o pagamento e 

perguntando se o cliente pode por favor confirmar 

em que data foi feita a transferência (ou quando 

o cheque foi enviado pelo correio, dependendo 

da forma de pagamento combinada). Algo como 

“Não consigo localizar o pagamento referente 

à fatura X, no valor de Y, vencida no dia Z. Por 

favor, informe data e valor do pagamento para 

que eu localize no extrato”. Sem pedir desculpas 

por cobrar, sem dizer que precisa do pagamento 

seja por que motivo for. Sua parte do acordo era 

entregar o serviço, a parte do cliente é pagar 

conforme combinado.

É importante não acusar nesse primeiro momento, 

porque pode realmente ter havido algum problema 

fora do controle do cliente, e você corre o risco de 

ofender — e talvez até perder — um bom cliente.

Mas se o cliente não pagou mesmo e você 

perceber que estão enrolando, envie uma nova 

mensagem no estilo “Favor providenciar o 

pagamento até dia X, evitando assim o envio do 

título para protesto”.

Aliás, é importante manter também o bom-tom 

quando infelizmente chega a hora de informar aos 

colegas que aquele cliente não merece crédito. 

Mantenha sempre a objetividade, demonstrando 

um comportamento profissional. Algo como “a 

empresa X me deve X patacas por um serviço 

entregue dia tal, com pagamento combinado 

para dia tal”. Nas listas e grupos, o tom costuma 

ser mais na linha “Fulano da empresa ACME é 

um safado caloteiro, não me paga nem atende 

meus telefonemas”. Podem estar dizendo 

exatamente a mesma coisa, mas chamar alguém 

de “safado caloteiro” certamente sujeita o 

denunciante a represálias, além de demonstrar 

pouco profissionalismo. Lembre-se sempre de 

que, além de colegas, nesses círculos temos 

potenciais clientes. Seus textos e sua postura 

são sua vitrine.

Moral da história: é muito mais fácil, rápido, 

barato e indolor se precaver antes de aceitar um 

serviço do que chorar e espernear sobre o leite 

derramado. 

http://www.paymentpractices.net/GroupSubscribe.aspx
www.absono.com.br%20
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a
s eleições de 2018 colocaram em 

evidência um profissional, e a mídia 

televisiva deu destaque e uma ascensão 

em torno de sua atuação, principalmente no 

segundo turno: o intérprete de Libras – Língua 

Brasileira de Sinais – literalmente saiu da janelinha, 

no canto da televisão, e conquistou espaço 

ao lado dos candidatos à presidência do país, 

nas reportagens jornalísticas, nos programas 

humorísticos. Podemos pensar: por que essa 

ascensão? Seria por causa da Língua? Das 

expressões faciais? Mas que língua é essa? Quem 

é esse profissional? 

A curiosidade do público em geral é grande. O 

que será que estão dizendo? Será que conseguem 

dizer tudo o que está sendo falado em português? 

E esses gestos? Essas expressões? Pretendemos 

dialogar neste espaço sobre a nossa profissão, sobre 

a língua que interpretamos. Somos dois intérpretes 

de Libras-Português, e queremos compartilhar 

um pouco do universo em que os intérpretes que 

trabalham com uma língua de sinais estão inseridos. 

Iniciamos este artigo explicando um pouco o que é 

Libras: a língua reconhecida no Brasil nos termos 

da lei 10.436/2002 como forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

iNtÉRPRetes de LiBRas: 
quem somos?

Por Tiago Coimbra Nogueira e Sônia Marta de Oliveira

CaPa
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visual-motora, com estrutura gramatical própria, 

constitui um sistema linguístico de transmissão de 

ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil.

Ao pensarmos na Libras como uma língua com 

estrutura gramatical própria, podemos considerar 

a hipótese de que esse sistema não é somente um 

amontoado de gestos. Então, ela seria universal? Ou 

cada país tem sua língua de sinais? Falaremos um 

pouco mais sobre essa língua. 

O Brasil é um país colonizado por portugueses; 

no entanto, a Libras é de origem francesa. Em 1855, 

chega à cidade do Rio de Janeiro, a convite de 

Dom Pedro II, um professor surdo, Ernest Huet, do 

Instituto para Surdos de Paris. Esse professor vem 

educar uma criança surda que era próxima à família 

imperial. Huet depara com um número expressivo 

de crianças surdas e solicita ao imperador a criação 

de uma escola para surdos.

“Seria desejável que se encontrasse um campo 

adjacente ao estabelecimento, e bastante 

vasto, para poder encerrar todas as espécies 

de culturas. Eu não me associei com M. De 

Vassimon por falta de meios, e porque eu não 

tinha o local apropriado para as minhas visões. 

Espero a sanção de nossa obra pelo Estado, 

propondo-me a pedir ao Governo a concessão 

de um terreno suficiente, de fácil cultura com 

respeito à idade e à fraqueza das crianças, 

no qual será erigido um estabelecimento 

monumental para a glória nacional, como o 

reino glorioso de Vossa Majestade.” (ROCHA, 

2008 p. 28).  

Assim, dois anos depois, em 1857, é inaugurado 

o Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES), na cidade do Rio de Janeiro. Essa pequena 

retrospectiva nos auxilia a marcar dois tempos 

históricos importantes: a origem da Libras e a 

referência que o INES tem para os surdos brasileiros 

enquanto berço da língua e cultura surda.

Assim, demarcamos a origem da Libras e 

constatamos que, apesar de as línguas de sinais 

serem línguas constituídas e construídas no espaço 

visual motor, elas não são universais. Contudo, é 

interessante notarmos a semelhança gramatical 

entre as línguas de sinais em sua composição 

estrutural no que diz respeito à organização visual 

motora (espaço no qual os sinais são construídos); 

uma pessoa surda brasileira tem mais facilidade 

de se comunicar com outra pessoa surda japonesa 

sem saber a língua de sinais japonesa em razão da 

espacialidade presente nas línguas. Semelhança 

que não ocorre, por exemplo, entre a língua 

portuguesa e a língua japonesa. 

Na estrutura linguística da Libras há parâmetros 

específicos que compõem seu sistema. De modo 

geral, o “sinal” é o equivalente à “palavra” das 

línguas orais. E um sinal basicamente é constituído 

de uma configuração de mão, com um determinado 

movimento, localizado no corpo ou na frente dele, 

acompanhado de uma expressão facial. Ao tratarmos 

das expressões faciais (as caras e bocas) que 

fazemos ao interpretar, podemos comparar essas 

expressões à entonação da voz dos intérpretes de 

línguas orais;  ela é um elemento prosódico. Estudos 

apontam que até o levantar das sobrancelhas e 

direção do olhar compõem constituintes gramaticais 
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das línguas de sinais. Diante disso, conforme 

Quadros e Karnopp (2004, p. 16) “a linguagem é 

restringida por determinados princípios que fazem 

parte do conhecimento humano e determinam a 

produção oral ou viso-espacial, dependendo da 

modalidade das línguas (faladas ou sinalizadas)”. 

Assim, as línguas de sinais, por serem línguas de 

modalidade visual, se constituem tanto na produção 

das mãos quanto da face, uma língua em que o 

discurso é recebido pelos olhos, ao ver, e a produção 

dos discursos se dá pela gestualidade. No caso das 

pessoas surdocegas, o discurso é compreendido 

pelo tato. Assim, é uma língua de modalidade 

distinta das orais.

O aprendizado da Libras e a prática interpretativa 

se constituíram no seio da comunidade surda 

(denomina-se assim, comunidade surda, o público 

a quem, em geral, atendemos). Podemos destacar 

o papel das igrejas e associações de surdos, que 

promoviam cursos livres de curta duração com o 

objetivo de auxiliar na atuação prática de pessoas 

que vivenciavam a comunidade, familiares ou 

amigos, em sua maioria. 

Na década de 1980, quando ainda não havia 

cursos de formação, as trocas linguísticas e 

culturais com surdos em diferentes contextos 

sociais propiciaram aos intérpretes uma formação 

empírica. Com o surgimento dos Movimentos Surdos 

em busca de abertura no mercado de trabalho e 

reconhecimento legal da Língua de Sinais, a atuação 

do intérprete foi gradativamente conquistando espaço 

e reconhecimento legal. Citaremos abaixo algumas 

legislações que marcaram a história e que delinearam 

a atuação dos intérpretes de Libras-Português. 

•	 O	Decreto-Lei	nº	3689	de	3	de	outubro	de	

1941 do Código de Processo Penal pode 

ser considerado um marco histórico na 

presença de intérpretes na esfera jurídica. 

O artigo 192 aborda o interrogatório de 

mudos, surdos e surdos-mudos. Diz no 

parágrafo único que “Caso o interrogando 

não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, 

como intérprete e sob compromisso, pessoa 

habilitada a entendê-lo”.  A nova redação foi 

dada pela Lei nº 10.792, de 1º de dezembro 

de 2003.  Porém, apesar dos progressos 

em relação à compreensão do que é ser 

surdo, muitos avanços ainda não foram 

reconhecidos pela legislação. Aproveitando 

o ensejo, desmitificamos aqui que os surdos 

sejam também mudos. O termo correto e 

atual é pessoa surda. 

•	 A	Lei	nº	10.436,	de	24	de	abril	de	2002,	

aborda a Língua Brasileira de Sinais e dá 

outras providências, como já citamos. É 

essa legislação que reconhece a Libras 

enquanto meio legal de comunicação 

e expressão da comunidade surda 

brasileira. Apesar de seu texto não abordar 

diretamente os intérpretes ou o serviço de 

interpretação em sua regulamentação, no 

decreto 5.626, de 25 de dezembro de 2005 

essa atividade é descrita com destaque. O 

artigo 14º diz que as instituições federais 

de ensino devem oferecer formação para 

professores em tradução e interpretação 

de Libras-Língua Portuguesa e promover 

escolas com a presença de tradutores e 
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intérpretes de Libras-Língua Portuguesa. 

Aborda ainda no capítulo V a formação 

do tradutor e intérprete de Libras-Língua 

Portuguesa. 

•	 O	Decreto	nº	6.949,	de	25	de	agosto	de	

2009, promulga a Convenção Internacional 

sobre os direitos das pessoas com 

deficiência e seu protocolo facultativo, 

assinados em Nova York, em 30 de março 

de 2007. Diz o artigo 9º que devem ser 

tomadas medidas apropriadas para 

“Oferecer formas de assistência humana ou 

animal e serviços de mediadores, incluindo 

guias, ledores e intérpretes profissionais da 

língua de sinais, para facilitar o acesso aos 

edifícios e outras instalações abertas ao 

público ou de uso público”.  Apesar de ser 

um grande desafio, é uma garantia legal 

para que medidas sejam buscadas no viés 

da acessibilidade.

•	 A	Lei	nº	12.319,	de	1º	de	setembro	de	

2010, regulamenta o exercício da profissão 

dos tradutores e intérpretes de Libras. Ela 

aborda questões relacionadas à formação, 

atribuições, competências e orientações de 

cunho ético. Essa legislação teve um artigo 

que abordava a formação em nível superior 

vetado; assim, a regulamentação aborda os 

profissionais em nível médio. 

•	 Mais	recentemente,	a	Lei	nº	13.146,	de	6	de	

julho de 2015, foi promulgada, sendo um 

dispositivo importante. Ela também aborda 

a presença dos intérpretes na educação, 

instruindo que os serviços de radiodifusão 

de sons e imagens devem permitir o uso 

de janela de intérprete de Libras, as salas 

de cinema devem oferecer sessões com 

acessibilidade, e a legislação deve abordar 

a necessidade de se promover capacitação 

na formação de novos profissionais. 

As leis são os mecanismos importantes para que 

o intérprete de Libras atue. Apesar de a comunidade 

surda almejar ser reconhecida como uma minoria 

linguística, ainda é a legislação relacionada às 

pessoas com deficiência que garante e obriga a 

presença dos tradutores e intérpretes. 

 Alicerçado nos instrumentos legais, a formação 

em nível superior para intérpretes de Libras-

Português pode ainda ser considerada recente. O 

primeiro curso foi oferecido no ano de 2008 pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Atualmente, sete universidades públicas oferecem 

cursos de graduação voltados à formação de 

tradutores e intérpretes de Libras-Português. São 

elas: UFSC, como já citamos, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), Universidade Federal de Roraima (UFRR); 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Em estudo recente, Carlos Henrique Rodrigues, 

professor e pesquisador da UFSC, cita que essa 

“jovialidade” da formação se deve a diversos fatores 

sociais e históricos,  e menciona três:  (i) o desprestígio 

social da Libras e seu reconhecimento tardio, tanto 

pela academia quanto pelo governo brasileiro; (ii) a 

visão do tradutor e do intérprete de língua de sinais 

como meros ajudadores ou praticantes de caridade, 
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sem necessidade de formação superior ou de 

profissionalização; ou ainda, (iii) a noção equivocada 

de que não é necessário o desenvolvimento de uma 

competência específica para traduzir/interpretar, 

visto que basta àqueles que traduzem/interpretam 

a fluência nas línguas. Esses são pontos que 

continuam no radar de luta da comunidade surda e 

desmistificar esses pontos ainda se faz importante 

na busca de reconhecimento social. 

A atividade de interpretação para uma língua 

de sinais assume espaços em que talvez seja mais 

difícil encontrar intérpretes de línguas orais. Isso 

porque os intérpretes de línguas de sinais atuam em 

muitos contextos intrassociais, e esses contextos 

são diversos e demandam a presença desses 

profissionais. É comum que os intérpretes de Libras-

Português acompanhem pessoas usuárias da Libras 

em serviços médicos, psicológicos, educacionais e 

nos mais distintos serviços públicos, interpretando 

casamentos, velórios e até missas de sétimo dia. 

Muitas vezes, vivenciam situações, digamos, 

embaraçosas, por desinformação do público. Por 

exemplo, a atuação dos intérpretes em consultas 

médicas nas quais o paciente (uma pessoa surda) 

descreve um sintoma físico como uma dor ou mal-

estar e, ao interpretar esse contexto (interpretação 

feita na primeira pessoa do singular), assumindo 

na sua voz a “fala” do paciente, geralmente o 

profissional da saúde tem seu olhar direcionado 

ao intérprete e não ao paciente, o que gera nesse 

momento uma desorganização comunicativa, na 

qual o profissional da saúde muitas 

vezes entende que é o intérprete que 

está com os sintomas de mal-estar 

e dores, e não o paciente surdo. Por 

esse motivo, a necessidade de uma 

intervenção e um esclarecimento 

do intérprete, carecendo de se 

explicar que não é ele o paciente, 

e sim a pessoa surda que ele está 

interpretando. Desorganizações 

comunicativas restabelecidas, o 

papel desempenhado pelo intérprete 

com a comunidade surda garante o direito linguístico 

aos serviços públicos; além disso, assume a função 

de orientar o público sobre seu papel. 

Como já comentamos, os intérpretes de Libras 

têm se reinventado e estão ocupando diversas 

esferas de atuação. Durante muito tempo estavam 

prioritariamente nas instituições de ensino, espaço 

que ocupam com bem mais frequência do que 

intérpretes de línguas orais. Na esfera educacional, 

os intérpretes atuam promovendo acesso à 

educação das pessoas surdas, o que contribuiu 

para novos espaços, visto que, com a educação 

e a politização, as pessoas surdas alcançam 
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novas áreas na sociedade. Concomitantemente, 

os intérpretes acompanharam esse crescimento 

social e acadêmico.

A relação dos intérpretes de Libras é próxima ao 

público que atendem, e não há como ser diferente: 

a interpretação para Libras não é uma simples 

transposição de códigos linguísticos, não é um 

português em sinais. Nesse sentido, elementos 

culturais estão obrigatoriamente presentes na 

atividade de interpretação, e somente em contato 

próximo com essa comunidade podemos adquirir 

as peculiaridades culturais da comunidade surda. 

E os traços culturais são inerentes à língua. 

Pertencem a ela. Para Bassnett (2005), a língua é o 

núcleo da cultura e é com base nas duas, língua e 

cultura, que há a viabilidade de um segmento real 

de atividade. E os intérpretes de Libras-Português 

não podem abrir mão das teias culturais em que 

estão envolvidos ao atuarem. 

No entanto, o desconhecimento a respeito da 

profissão ainda é grande. E é compreensível o 

encantamento em torno da língua de sinais. As 

pessoas, ao depararem com alguém fazendo 

sinais, se utilizando da expressão facial e 

corporal, primeiramente reagem com deslumbre 

e admiração. Frequentemente, os intérpretes 

ouvem: “Nossa! Você tem um dom!”, “Deus lhe 

capacitou com algo divino!”. Todavia, como 

dito anteriormente neste artigo, as expressões 

e formas de constituição dos sinais compõem a 

estrutura linguística da Libras, e os profissionais 

necessitam buscar formação e aperfeiçoamento 

para se tornarem tradutores e intérpretes e 

atuarem nessa atividade. 

Sem formação não há como ser um profissional 

qualificado, mesmo para pessoas que tenham 

familiares surdos. As atribuições devem estar de 

acordo com o perfil profissional; a FEBRAPILS 

(Federação Brasileira das Associações dos 

Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia-

Intérpretes de Língua de Sinais), instituição 

que representa a coletividade da categoria dos 

profissionais, foi criada em 2008 e disponibiliza 

em seu site o código de conduta e ética que rege 

a nossa profissão e norteia nossas atribuições 

profissionais. A FEBRAPILS também dispõe de uma 

tabela de referência para orientar a remuneração 

dos trabalhos desenvolvidos pela categoria. 

Como em qualquer outra atividade de tradução 

ou interpretação, entendemos que, enquanto 

profissionais, devemos primar pelo estudo, 

preparação e pelo trabalho em equipe. É assim 

que buscamos êxito para uma boa interpretação 

ou uma boa tradução. E, ao discorrermos sobre o 

trabalho em equipe, atentamos para a coletividade 

de nossa profissão, questão tão importante e tantas 

vezes deixada à margem por nós mesmos. Ernando 

Pinheiro foi um dos presidentes que mais marcaram 

as gestões anteriores da FEBRAPILS porque buscou 

o diálogo com a comunidade surda e se preocupou 

com o coletivo de nossa profissão. Para Ernando, 

“A prática da coletividade precisa ser a 

nossa bandeira, mesmo que vivamos no 

contraditório, pois é um desafio à medida que 

o grupo de TILs/GI (tradutores e intérpretes 

de língua de sinais e guias-intérpretes), 

controlando os limites impostos em defesa das 
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nossas convicções diferentes das do outro. 

Nesta perspectiva, o individualismo deverá 

ser repensado para que dê lugar ao diálogo, 

se quisermos participar de uma categoria 

que se organiza no Brasil politicamente” 

Nessa perspectiva, não há problemas em 

pensarmos diferente ou termos ideias diferentes. 

Esses pontos não devem impedir que caminhemos 

juntos, estudemos juntos, sejamos coletivos. Os 

intérpretes de Libras estão apreendendo a se 

organizar enquanto grupo profissional, e a caminhada 

ainda é longa. O Brasil é grande, e as realidades são 

diversas, demandando do profissional e do coletivo 

uma postura de empatia e comprometimento.  

Certamente, neste texto, não daremos conta 

de pontuar todos os aspectos que envolvem a 

atuação de intérpretes de Libras-Português, porém, 

esperamos ter instigado você a entender melhor 

quem somos. Será que conseguimos? 

Somos profissionais da interpretação, da 

tradução. A língua com que trabalhamos é 

organizada visualmente. E essa organização exige 

de nós uma formação um pouco diferente da 

formação dos intérpretes de línguas orais. O público 

para o qual trabalhamos é um público distinto, 

porque ele é estrangeiro dentro do próprio país. Esse 

público necessita de interpretação na educação, 

em contextos médicos, judiciais, artísticos, midiático 

e tantos outros. E dia após dia interpretamos a 

construção do conhecimento do sujeito surdo. 

Interpretamos sua subjetividade, tanto em uma 

clínica médica, em uma instituição educacional ou em 

uma conferência sobre empreendedorismo. Nosso 

campo é vasto, nossa profissão é multifacetada, e 

nos misturamos a ela, e nos construímos por meio 

dela.  E conforme Rajagopalan (2003, p.69), “As 

línguas são a própria expressão das identidades 

de quem delas se apropria. Logo quem transita 

entre diversos idiomas está redefinindo sua própria 

identidade. Dito de outra forma, quem aprende 

uma língua nova está se redefinindo como pessoa”.  

Quem sabe não chegou a hora de você aprender 

uma língua de sinais? Fica aqui o convite. 
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a tradução para dublagem é uma área do 

audiovisual relativamente desconhecida 

para o mundo tradutório e para o público 

em geral, assim como o processo da dublagem em si.

O que ocorre no dia a dia é uma dúvida 

instantânea ao se apresentar para os leigos como 

tradutor para dublagem. A primeira coisa que 

ouvimos é um sonoro “Mas quem você dublou?” com 

o brilho nos olhos de quem acabou de conhecer uma 

celebridade. Não vou negar que exista uma pontinha 

de tristeza ao ver o brilho nos olhos se transformar 

em um ponto de interrogação quando explicamos 

que, na verdade, traduzimos o roteiro e adaptamos 

para que o dublador consiga interpretar, utilizando 

nosso texto como base. Digo “como base” porque 

dificilmente um texto de tradução para dublagem é 

seguido à risca, sem mudar nenhuma linha do que o 

tradutor escreveu, principalmente quando o projeto 

será exibido nas telonas do Brasil inteiro.

Para começar a falar de dublagem para o cinema, 

precisamos antes entender o caminho da dublagem 

no geral.

Nessa área, não há cartilha e não há manual. 

Há o cliente, poucas regras e muito jogo de cintura 

para se adaptar às exigências de cada cliente, cada 

estúdio e cada produto.

Começando pelo caminho, a tradução para 

dublagem chega ao tradutor através do estúdio de 

dublagem, que faz a intermediação entre o tradutor 

e o cliente (que, normalmente, é o distribuidor do 

material no Brasil). Sendo assim, o cliente envia o 

material que será dublado, o estúdio de dublagem 

tRaduZiNdo o que se 
faLa: o PRoCesso da 
tRadução audiovisuaL 
PaRa duBLaGem e 
as PeCuLiaRidades 
da tRadução dessa 
modaLidade

na TELa

Por Bianca da Costa
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entra em contato com o tradutor para que a 

tradução e adaptação do material sejam realizadas 

e o tradutor negocia o valor e o prazo com o estúdio.

Feita a intermediação pelo estúdio, é necessário 

que o tradutor pergunte qual será o veículo de 

transmissão do material e qual será o cliente, pois, 

dependendo do veículo, a linguagem será diferente e, 

dependendo do cliente, há algumas especificações 

a serem seguidas. Há casos de restrições 

linguísticas em relação à colocação pronominal, 

restrições de vocabulário 

(algumas palavras podem 

ser consideradas impróprias 

ou inadequadas, de acordo 

com o projeto), isso sem 

contar as restrições de 

acordo com a classificação 

etária do produto. Se a 

produção for transmitida em 

televisão aberta, o conteúdo 

não pode conter palavrões. 

Nessa situação, é criada 

uma opção mais leve do 

produto. Já no cinema e 

em serviços de streaming e de televisão paga, 

depende do que o cliente espera do material final, 

podendo pedir a suavização do material ou não. 

Caso seja permitido o uso de palavrões, levando em 

consideração que muitos filmes de língua inglesa 

abusam desse artifício, a dica é sempre suavizar 

em cenas que não necessitem de palavras de baixo 

calão. Por conta dessas especificações, o texto 

pode sofrer adaptações que interferem na métrica e 

no sincronismo labial.

Apesar de o cinema oferecer uma liberdade maior 

em relação ao tipo de palavra que será usado para 

a gravação, ele também tem os seus obstáculos 

tradutórios. Normalmente, um filme para cinema 

contém diversos tipos de marca d’água para servir de 

identificação caso haja a violação de confidencialidade 

e a distribuição clandestina do material. No entanto, as 

marcas d’água podem acabar dificultando um pouco 

o processo de sincronismo labial e cinético, e podem 

conter diversas formas, como, por exemplo, linhas 

vermelhas atravessando a tela, o nome do distribuidor 

no meio tela com o nome do estúdio embaixo e o 

nome  da produção em cima, pequenos bipes de pink 

noise entre as falas, com a imagem em preto e branco 

e até embaçada. Em alguns casos, a imagem fica 

comprometida com borrões, com exceção da labial dos 

personagens, que apresentam pequenos círculos nítidos 

mostrando a região da boca. Algumas linhas, palavras e 

letras podem ficar na frente dos lábios dos personagens, 

o que acaba atrapalhando muito na compreensão das 
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cenas, pois o tradutor não consegue enxergar o restante 

do filme. Esse tipo de marca pode fazer com que o 

tradutor cometa erros que poderiam ser evitados caso 

o vídeo estivesse totalmente visível. No entanto, não são 

todas as produções que adotam esse tipo de marcação, 

e nem todo erro é de responsabilidade do tradutor.

O processo de dublagem necessita de uma equipe 

para ser realizado; inúmeros profissionais, cada um com 

uma função única e específica. Então, nem sempre o 

produto final do texto que aparece na tela é resultado 

do trabalho do tradutor. Na dublagem, esse texto pode 

ser modificado por revisores, pelo cliente, pelo dublador 

e pelo diretor. Ou seja, qualquer profissional envolvido 

nesse processo pode influenciar no resultado do texto 

e, em muitos casos, há uma diferença notável entre o 

material entregue pelo tradutor para o estúdio e o texto 

falado pelos dubladores no momento da gravação. 

Por essa razão, é muito difícil apontar responsáveis ao 

destacar supostos “erros” em traduções para dublagem, 

pois a alteração pode ter sido feita por outro profissional 

que não o tradutor. No entanto, há a possibilidade de 

minimizar esse hábito existente nessa área da tradução, 

fazendo com que haja pouca diferença entre o texto 

entregue e o trabalho final. O segredo é conhecer a 

equipe que trabalhará com você.

Quando tradutor, diretor e dublador trabalham em 

conjunto, o resultado é sempre mais próximo do roteiro 

traduzido. Isso acontece porque o tradutor passa a 

conhecer melhor o método de trabalho do diretor, as 

preferências de vocabulário do cliente etc. Até mesmo a 

velocidade do dublador pode interferir significativamente 

na escolha da quantidade de palavras contidas em um 

roteiro, pois o ritmo imposto pelo profissional é importante 

para definir a métrica que será utilizada na frase.

Além disso, é interessante saber como o estúdio 

prefere a formatação do roteiro; lembrando que cada 

produção poderá ter, ou não, uma equipe diferente, 

com uma opinião diferente sobre o que é um bom 

roteiro para dublagem, então, é pertinente que, a 

cada produção, o tradutor possa passar pelo menos 

um dia no estúdio fazendo as anotações que achar 

relevantes sobre as preferências da equipe, porque, 

além da qualidade da tradução do texto em si, o 

estúdio avalia a qualidade do roteiro a partir desses 

detalhes. Encaixar o seu roteiro nas preferências do 

estúdio é o que destaca o seu trabalho do trabalho de 

outros tradutores que não entendem como funciona 

o processo desse tipo de tradução. A tradução 

para dublagem é diferente dos outros processos de 

tradução, porque é de suma importância que haja 

uma interação com os outros profissionais nela.

Por isso o tradutor deve comparecer ao estúdio 

sempre que for possível; para conversar com a 

equipe e entender quais são os detalhes cruciais 

para a execução do trabalho. Além de obter essas 

informações, o tradutor que assiste ao material 

no estúdio acaba tendo uma nova perspectiva de 

como o roteiro que ele produziu é utilizado e quais 

são os tipos de alterações que a equipe acaba 

fazendo para que a gravação seja mais dinâmica 

e mais produtiva. 

A tradução para dublagem, como qualquer 

modalidade tradutória, tem as suas tristezas e alegrias. 

No entanto, estar consciente de como esse mercado 

funciona, e do que acontece dentro de um estúdio de 

dublagem, facilita muito na hora de se destacar como 

tradutor em um mercado tão competitivo quanto esse. 

A chave é a atenção aos detalhes. 
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N o fim de outubro, participei do meu oitavo 

congresso anual da Associação Americana 

de Tradutores (ATA) e, dentre tantas 

palestras ótimas, uma me chamou a atenção: “Parents 

by Day, Translators by Night: Can They Really Do It 

All?” Ou seja, falava de pessoas que são pais e mães 

durante o dia e tradutores durante a noite, colocando 

a questão de conseguirem ou não equilibrar os dois 

papéis. No entanto, e apesar da plateia mista em sexo 

e idade, as palestrantes eram todas mulheres.

Tratava-se, na verdade, de uma mesa redonda. 

Isso para não dizer que a mesa era triangular, pois 

envolvia três profissionais em etapas diferentes 

da maternidade: Catherine Christaki, tradutora 

de grego para inglês, com um bebê de menos 

de um ano e meio, Kirstin Kamm, tradutora de 

francês e italiano para inglês, com um filho de 

três anos e Eve Lindermuth Bodeux, tradutora de 

francês para inglês, com filhos pré-adolescente e 

adolescente.

Mães tradUtoras

Biz

Por Rafa Lombardino
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A conversa envolveu alguns tópicos centrais 

sobre como mães tradutoras conseguem conciliar 

trabalho e filhos. O debate teve início com Catherine, 

passando por Kristin e concluindo com Eve para 

acompanharmos a suposta progressão do assunto, 

considerando a idade dos filhos de cada uma.

Catherine é um exemplo peculiar, pois seu marido 

também trabalha como tradutor, então os dois se 

revezam nos trabalhos e nos afazeres domésticos, 

incluindo os cuidados com o bebê. Uma das coisas 

que ela destacou é que, nesta primeira etapa, 

quando os filhos dependem completamente dos 

pais, fica difícil encontrar tempo para fazer alguma 

coisa não relacionada à maternidade ou à tradução. 

Ela disse que consegue um tempo só para ela uns 

trinta minutos antes de dormir, quando gosta de ler 

um livro, mas está aguardando a idade em que o filho 

poderá ir para uma creche no Canadá, país onde a 

família vive, para que ela possa aumentar as horas 

de trabalho e também encontrar um passatempo ou 

uma atividade física a que possa se dedicar.

O caso de Kristin também é peculiar, pois ela é 

mãe solteira. O filho já está em uma escolinha de 

Nova York, então ela consegue criar uma certa rotina 

de trabalho e maternidade. Disse acordar cedo 

para trabalhar durante umas duas horas antes de 

o filho acordar, o que também é ideal para poder se 

comunicar com os clientes na Europa, considerando 

o fuso horário. Depois de deixar o filho na escolinha, 

ela gosta de correr pelo menos uns oito quilômetros, 

dedicando-se assim a uma atividade física que 

também serve para aliviar o estresse e ajudá-la a se 

concentrar melhor ao voltar ao trabalho. 

Cuidando sozinha da casa, Kristin disse que 

usa os afazeres do lar para fazer a transição de 

uma combinação de idioma para a outra, dando 

como exemplo como gosta de cozinhar ou passar 

aspirador de pó na casa quando vai deixar o francês 

para iniciar o italiano como língua de partida. Porém, 

o grande desafio vem durante o inverno, quando 

as escolas de Nova York podem fechar em caso de 

nevasca. Ela tenta então conciliar o trabalho com 

a atenção dada ao filho quando ele está em casa, 

às vezes aproveitando a ajuda de alguma amiga 

ou vizinha para ter uma horinha para si quando se 

oferecem para cuidar do menino para ela.

Para Eve,  os cuidados práticos não são problema 

porque seus filhos são mais independentes. 

Porém eles frequentam uma série de atividades 

extracurriculares, então ela precisa conjugar o 

trabalho com os horários deles para poder levá-

los e buscá-los em cada aula ou esporte depois da 

escola. Ela disse que chega a trabalhar um pouco 

entre um compromisso e outro, mas que essa rotina é 

melhor do que a que tinha quando os filhos estavam 

em casa e era um desafio conseguir falar ao telefone 

com um cliente sem ser interrompida no home office. 

Em poucos anos, acredita que chegará à etapa 

“ideal” de tradutores que são pais: quando os filhos 

saem de casa para frequentar a universidade. Diz 

que está ansiosa para voltar a ter 100% de controle 

sobre a sua própria agenda, mas que já sofre por 

antecipação com a “síndrome da casa vazia”.

Quanto a mim, estou numa mistura entre as três. 

Vou para a academia bem cedinho, quando a família 

ainda está dormindo. Trabalhamos eu e meu marido 

na nossa empresa de tradução e dividimos o home 

office. A rotina já está um pouco mais tranquila, 
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principalmente durante a manhã, porque desde o 

ano passado o nosso filho passou a ir para a escola 

em horário integral (das 8h30 às 2h20). Almoçamos 

juntos assistindo aos programas de TV que passam 

originalmente tarde da noite, quando já estamos 

dormindo, e aproveitamos o início da tarde ao 

máximo para deixar tudo nos conformes antes de 

os filhos voltarem da escola, porque aí temos os 

esportes.

Quando a agenda aperta, meu marido leva a 

nossa filha para o futebol. Se eu estiver mais ou 

menos tranquila, o menino fica comigo e vai fazendo 

a lição de casa enquanto eu traduzo um pouco mais, 

mas preciso parar tudo para ele poder ler um livro 

por dia para mim; caso contrário, ele só engana que 

leu sozinho. Quando ambos têm atividade no mesmo 

horário, mas em locais diferentes, cada metade da 

família vai para um lado e nos reencontramos no fim 

da tarde, quando damos início ao ritual de jantar, 

tomar banho, terminar a lição, escovar os dentes 

e dormir. E geralmente ainda faço um último turno 

com mais duas horinhas pela noite antes de ir para 

a cama às 22h30 para ter energias para fazer tudo 

outra vez no dia seguinte.

E você? Como é a sua rotina como pai/mãe e 

tradutor(a)? Onde você acha que poderia melhorar 

para ser mais produtivo(a) ou conseguir se dedicar 

mais às atividades dos seus filhos? E o que poderia 

fazer para ter mais tempo para cuidar de si 

mesmo(a)?  

Condições especiais com o PayPal 

Unindo esforços com uma associada, nossa equipe 
conseguiu uma incrível parceria com o PAYPAL. Clique aqui 
para ver todos os benefícios exclusivos, conquistados para 

os associados da ABRATES.
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e stamos em novembro e parece ser um bom 

momento para falarmos sobre os assuntos 

que movimentaram o ano de 2018. Tudo 

indica que o mais falado, comentado e até estudado, 

é a Inteligência Artificial (IA). Esteja ela mesclada 

com doses generosas de Machine Learning, Big 

Data e outros temas acadêmicos, comerciais ou 

práticos, a IA veio para ficar e encontra-se entre 

nós todos os dias, em vários lugares, especialmente 

em serviços: desde redes sociais, passando por 

propaganda, pelo modo com que pesquisamos em 

sites de busca, nas traduções (automáticas ou não), 

na forma como trocamos mensagens, enfim, em um 

universo quase infinito.

No contexto de tradução, seja técnica, literária 

e até mesmo em apps, como um que ajuda na 

intepretação por LIBRAS, a IA têm se mostrado um 

caminho na “estrada da informação” que faz morada 

em nossos computadores, nossos smartphones, 

nossos assistentes digitais (como a Alexa) e até 

mesmo em smartwatches (os relógios inteligentes).

Muitas vezes, trata-se de uso de IA em situações 

que nos parecem tão simples que não nos damos 

conta de sua existência. Pense em seu smartphone 

ou voCê muda, ou voCê 
moRRe: a ia veio PaRa fiCaR

BiTS

Por Sidney Barros
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que “consegue escolher automaticamente a 

operadora antes de realizar chamadas”. Por trás 

desse recurso, há IA. A análise de seu perfil em 

determinadas redes sociais, por exemplo, é feita 

por IA, com anúncios personalizados, sugere 

amizades, grupos, músicas, filmes, etc. Bem, mas 

isso é antigo, alguém pode dizer. Sim, é verdade. 

Mas, como era a “margem de erro” antigamente? 

A análise automática ganhou força com algoritmos 

“cheios de esteroides”. Recentemente o Instagram 

passou a usar IA para coibir cyberbullying!

Não faz muito tempo, só se falava nos erros 

grotescos e bizarros que um certo serviço gratuito 

de tradução online perpetrava. Hoje em dia já se olha 

tais textos produzidos por tradutores automáticos 

com outros olhos, pois já o fazem “melhor do que 

muita gente por aí” (é o que mais ouço de colegas 

de profissão), sem contar nas novas versões dos 

“apis de tradução automática” usadas com CAT 

tools. E essas apis custam uns míseros dólares por 

uma boa quantidade de caracteres, apresentando 

resultados dignos de (boa) nota.

Os sistemas de análise e os sistemas 

automáticos pelo mundo afora já aprendem a partir 

de comparação de conteúdo, não apenas o texto 

em si, mas de acordo com terminologia, semântica, 

estilo e CONTEXTO. Sim, há contexto dentro da IA. 

Um texto, traduzido ou produzido por um humano, 

pode ser revisado por IA. E os resultados são muito, 

mas muito bons. Com bons resultados, os sistemas 

aprendem mais e melhor.

Já foi dito antes e vale a pena dizer de novo: não 

se está pregando o fim do profissional de tradução 

ou revisão. Não é isso. Mas é uma questão de 

adaptação. Recentemente, o presidente de uma 

grande empresa de tecnologia disse em um evento: 

“ou você muda, ou você morre”. Bem, isso já diz 

muito, não é? Não podemos esquecer que o ser 

humano é capaz de se adaptar a muitas situações 

e nossas dezenas de milhares de anos de evolução 

têm sido prova disso.

Quem sabe não é hora de pensar naquele 

programa de tradução automática, controlada em 

sua máquina, para traduzir de acordo com seu 

próprio estilo, com seu “jeito de escrever”, se preparar 

para trabalhar com pós-edição e até mesmo pré-

edição? O próximo ano está batendo à porta e esse 

desenvolvimento em torno da inteligência artificial 

trará mais novidades em áreas de que nem mesmo 

pensamos que poderia fazer parte ou mesmo 

crescer em áreas de que já faz parte, mas que não 

tenha tanto controle. Não podemos esquecer que 

outro dia havia um assistente em certos veículos 

que permitia que estacionassem sozinhos. Hoje há 

veículos andando sem motoristas.

E, vejam bem, quando se fala em IA, não se fala 

apenas na inteligência artificial sozinha, mas tudo 

o que ela compreende. Esse ano tivemos sensores 

e apps capazes de identificar casos de câncer, 

dispositivos para ajudar na qualidade de vida 

de pessoas com Parkinson, há desdobramentos 

consideráveis para quem sofre com diversas outras 

doenças. IA + impressão em 3D é uma dupla que tem 

dado o que falar, com suas próteses e órteses feitas 

sob medida para quem precisa. Isso apenas para 

falar da área de saúde. São avanços que, apesar 

do medo que ainda causam (efeito Skynet – se não 

souber, assista ao filme O exterminador do futuro de 
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Objetivo do programa e pré-requisitos

O programa tem por objetivo orientar profissionais 
com até dois anos de experiência ou estudantes do 
último ano dos cursos de Tradução, Interpretação ou 
Letras, sobre aspectos práticos do mercado, durante 
um período de seis meses, por um mínimo de doze 
horas no total.

Criado a partir de programas semelhantes pelo 
mundo, o “Caminho das Pedras” veio para 
atender a antiga demanda do ofício, onde várias 
perguntas ficaram muito tempo sem resposta 
e muitos levaram um bom tempo até entender 
certas nuanças profissionais.

Acompanhe nas redes sociais:  

facebook.com/mentoriaAbrates 

Twitter: @AbratesMentoria

Como ingressar no programa

A admissão se dá por processo seletivo, com ficha 
de inscrição, pedidos de dados dos candidatos, 
além de redação. Lembrando que é obrigatório 
que os candidatos sejam associados da ABRATES, 
estejam com suas obrigações em dia e não tenham 
experiência profissional superior a dois anos.

As fichas serão analisadas pelo Comitê de 
Coordenação da Mentoria, e os pares são 
formados mediante o aceite dos mentores 
disponíveis. O programa é o resultado do esforço 
dos diversos profissionais altamente experientes 
nas áreas de tradução e/ou de interpretação, 
que estão sempre dispostos a ajudar no que for 
possível para o aprimoramento daqueles que 
desejam abraçar a profissão.

Se você se encaixa nos pré-requisitos de admissão, 
associe-se à ABRATES e inscreva-se para a seleção 
do Programa de Mentoria “Caminho das Pedras”.

programa de 
MENTORIA 
caminho das pedras

COMO FUNCIONA O PROGRAMA 
DE MENTORIA DA ABRATES?

1984), fazem parte da vida e do “ecossistema” da 

nova geração, fazem parte de nossa vida e, com 

isso, só se pode esperar que façamos bom uso do 

conhecimento advindo desses sistemas.

Há muito mais vindo por aí. E fica a pergunta: 

estão prontos para o que virá de avanço em nossa 

profissão? Até o ano que vem! boas Festas! 



Somos a ABRATES, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, associação sem fins lucrativos e administrada por tradutores/intérpretes voluntários, fundada 
no Rio de Janeiro, nos anos 70. Promovemos cursos, eventos e fomentamos a troca de conhecimento e contatos entre colegas e/ou instituições e agências. Através 
da ponte que estabelecemos flui o conhecimento e é feito o networking, mudando carreiras e vidas. 
Cada vez mais presente e atuante, a ABRATES oferece vários benefícios para os associados. Veja mais no site e associe-se!

entre em contato de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h


