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O PAPEL DO PROCESSAMENTO AUDITIVO NO PROCESSO TRADUTÓRIO 
REALIZADO POR TRADUTORES/INTÉRPRETES DE PORTUGUÊS PARA 

LIBRAS. 
 

1. RESUMO 
Através da audição, indivíduos são capazes de formular representações internas 

ou imagens mentais em cada experiência vivenciada. Com efeito, o processo 

tradutório entre modalidades lingüísticas diferentes incita reflexão sobre o papel do 

funcionamento do processamento auditivo na interpretação para a modalidade 
visogestual, visto que esta tem sua estrutura visual, imagética. Objetivo: Analisar a 

influência dos achados da avaliação do processamento auditivo de um grupo de 

Tradutores Intérpretes de Língua de Sinais no discurso visogestual interpretado dos 
mesmos. Método: Foi realizado um estudo transversal exploratório com avaliação 

de processamento auditivo e discurso visogestual filmado de 20 intérpretes de 
Língua de Sinais Brasileira. Achados preliminares: Verifica-se a partir de uma 

análise inicial que, de modo geral, o processamento auditivo em indivíduos de 

ambos os grupos se encontra dentro dos padrões de normalidade. Quanto à 

emissão e Libras, há fluência em ambas as modalidades linguísticas e diversidade 

de estratégias de tradução utilizadas pelos sujeitos. Portanto, a correlação entre 

processamento auditivo e qualidade do processo tradutório ainda não pode ser 
estabelecida devido ao número restrito de sujeitos avaliados. 

 
2. INTRODUÇÃO 
Desde a década de 1950, pesquisadores se inquietaram sobre a subjetividade da 

audição não passível de ser analisada por testes auditivos periféricos, como 

audiometria comportamental tonal e índice de reconhecimento de fala – IPRF 

(BARAN; MUSIEK, 2001). Com efeito, Pereira (2005) nos traz a definição de 

processamento auditivo central como mecanismos e processos do sistema auditivo, 

para sons verbais e não verbais. 

A profissão do intérprete da Língua Brasileira de Sinais habilita o profissional a 

realizar interpretação simultânea ou consecutiva com proficiência em tradução e 

interpretação entre as modalidades Libras, língua e modalidade visogestual, e 
Português, língua em modalidade oral ou escrita (BRASIL, 2010). 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

2 
 

Este ir e vir entre modalidades linguísticas diferentes incita reflexão sobre o papel 

do funcionamento do processamento auditivo na interpretação para a modalidade 

visogestual, visto que esta tem sua estrutura visual, imagética. 
Acredita-se ser importante fomentar pesquisas a área de fonoaudiologia voltada 

ao processamento auditivo e interpretação, pois, atualmente, há escassez de 

pesquisas com essa temática. 

 
3. OBJETIVOS 
Analisar a influência dos achados da avaliação do processamento auditivo de um 

grupo de Tradutores Intérpretes da Língua de Sinais Brasileira no discurso 

visogestual interpretado dos mesmos. 

 
4. METODOLOGIA 
O presente estudo tem caráter transversal exploratório com avaliação de 

processamento auditivo e discurso filado de 20 intérpretes da Língua de Sinais 

Brasileira, separado em dois grupos de 10 sujeitos cada, de acordo com a qualidade 

da interpretação, avaliada previamente por filmagem de discurso. 

Foi realizada apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

entrevista, filmagem de discurso livre m Língua Brasileira de Sinais com duração de 

um minuto. Na sequência, houve filmagem de discurso visogestual interpretado 
simultâneo sem apresentação prévia do material sonoro em Língua Portuguesa. 

Cada sujeito foi submetido a exames audiológicos: Audiometria limiar tonal, 

Índice Percentual de Reconhecimento de Fala – IPRF, Exame de Imitanciometria, de 

acordo com os protocolos de Sebastián (1999) e Avaliação do Processamento a 

Auditivo, de acordo com os protocolos elaborados por Pereira e Schochat (2001). 

 Após os procedimentos supracitados de todos os sujeitos avaliados será 

realizada correlação dos achados dos exames e avaliação do material visual 

registrado sob efeito de análise discursiva proficiência na Libras. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 
Foi solicitado contato com profissionais intérpretes por meio da Associação dos 

Profissionais Intérpretes e Guias-Intérpretes da Língua de Sinais Brasileira do 
Estado de São Paulo – APILSBESP. Este procedimento encontra-se em andamento. 
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Conforme previsto no cronograma da pesquisa vigente, os resultados 

preliminares inicialmente se restringem ao levantamento bibliográfico de pesquisas 

da área e à avaliação de cinco sujeitos. 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Achados acadêmicos apontam que é por meio da audição que os indivíduos 

ouvintes (audição dentro dos padrões de normalidade) são capazes de formular 

representações internas ou imagens mentais em cada experiência vivenciada,  se há 

falha no funcionamento do processamento auditivo a imagem mental se torna 

incompleta ou ausente (PEREIRA; SCHOCHAT, 2011). 

Estudos indicam ser necessário analisar a relação entre processamento auditivo 

e discurso visogestual visto que o material de trabalho nessa atuação profissional é 

o processamento do sinal sonoro (modalidade auditiva) para a modalidade 

visogestual. De modo gera, verificou-se processamento auditivo normal em 
indivíduos de ambos os grupos.  Quanto à emissão e Libras, há fluência em ambas 

as modalidades linguísticas e diversidade de estratégias de tradução utilizadas pelos 

sujeitos.  

Portanto, a correlação entre processamento auditivo e qualidade do processo 

tradutório ainda não pode ser estabelecida devido ao número restrito de sujeitos 

avaliados. 
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