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1. Resumo 

A função primordial da interpretação, independentemente da modalidade, é 
transmitir uma mensagem de forma eficiente, o que depende de fatores como a 
bagagem cultural, formação profissional, etc. No entanto, a importância de tais fatores, 
assim como suas características, mudam e se adaptam à época em que o intérprete 
se encontra, sendo possível que se tornem exigências para a boa prática da profissão.  
Assim, por meio de um questionário de revisão da literatura, pretende-se analisar 
momentos importantes na história da interpretação no século XX e XXI a fim de 
identificar quais são os fatores-chave que influenciam na interpretação e compreender 
as razões que levaram às mudanças nos parâmetros da profissão de intérprete neste 
período.   

2. Introdução 

 A interpretação, como profissão milenar, evoluiu e, ao longo das eras, assumiu 
as formas e funções que o momento histórico e sociedade exigiam. Antes do século 
XX, os indivíduos que realizavam a função de intérprete eram, geralmente, escravos 
vindos de regiões conquistadas ou membros de estratos sociais tidos como inferiores 
(PAGURA, 2010, P.10). Tais mudanças, no entanto, tiveram origens no início do 
século XIX. A interpretação simultânea dos Julgamentos de Nuremberg, por exemplo, 
ocorreram apenas porque o equipamento para a ocasião fora desenvolvido (DELISLE, 
1995). O intérprete moderno, portanto, deixou de ser um produto do meio, da ocasião, 
e tornou-se um profissional especializado e extremamente necessário. Entretanto, 
grandes avanços tecnológicos e a reformulação de relações geopolíticas tornaram 
necessário um estudo mais detalhado do perfil do intérprete moderno.  

3. Objetivos  

  Este projeto tem como objetivo geral analisar textos sobre a história da 
interpretação moderna e realizar uma pesquisa de opinião em conjunto com 
intérpretes a fim de identificar e estudar as características que distinguem os perfis do 
intérprete. do século XX e XXI. Para tal, serão realizadas análises das discrepâncias 
entre o perfil Intérprete Clássico e o perfil do Intérprete Contemporâneo, tais como os 
motivos para a existência de tais diferenças. Os resultados obtidos (discrepância e 
motivo) serão analisados e comparados em seus respectivos períodos históricos e 
culturais, assim como sob quaisquer influências de eventos importantes para a 
profissão a fim de obter a perspectiva mais fidedigna possível em relação ao cenário 
criado.  

4. Metodologia 

 Os participantes deste estudo serão intérpretes profissionais brasileiros (ou 
naturalizados brasileiros) que começaram a atuar no mercado brasileiro de 
interpretação a partir de 1961, incluindo trabalhos executados dentro ou fora do país 
desde que estes sejam feitos por intérpretes brasileiros ou naturalizados brasileiros. 
Todos os intérpretes convidados poderão participar, exceto por aqueles que tenham 



 

 

começado a atuar no mercado antes de 1961 ou que não tenham sido convidados a 
participar da pesquisa. A estes intérpretes, será distribuido um questionário eletrônico 
semi-estruturado  contendo 23 perguntas (15 perguntas de múltipla escolha e 8 
dissertativas). As perguntas presentes no questionário abordarão os seguintes 
tópicos: área de atuação; par linguístico; uso de tecnologias disponíveis; tempo de 
atuação; formação acadêmica e relacionamento com o mercado.  

5. Desenvolvimento 

 O plano de análise de dados obtidos consiste em três fases principais: a coleta 
de dados e estudo de referências bibliográficas (distribuição do questionário e análise 
de artigos, dissertações e estudos sobre a história da interpretação); a formação dos 
perfis (com base na coleta de dados e no estudo de referências bibliográficas); e o 
cruzamento de características entre os perfis (traços semelhantes ou não do perfil 
profissional, como qualificações, formação, par linguístico, etc).  

 5.1 Perfis e Características 

 Partindo do escopo estabelecido no projeto, serão criados dois perfis: o Perfil 
do Intérprete Clássico (1910-1960) e o Perfil do Intérprete Contemporâneo (1961-
2014). Os dados que fornecerão as bases para a formação do Perfil do Intérprete 
Clássico serão obtidos, predominantemente, por meio da revisão de fontes 
bibliográficas. Os dados que fornecerão as bases para a formação do Perfil do 
Intérprete Contemporâneo serão obtidos, predominantemente, por meio de um 
questionário que será distribuído a intérpretes convidados a participarem da pesquisa. 
Para que os perfis sejam formados e tenham suas características comparadas 
posteriormente, será necessário o estabelecimento de elementos comuns entre os 
perfis para que seja futura a identificação de semelhanças e discrepâncias entre os 
perfis, Estas características, portanto, são: Formação Acadêmica (ou Profissional), 
Par Linguístico, Uso da Tecnologia Disponível e Relacionamento com o Mercado.  

 5.2 Cruzamento das Características 

 As respostas obtidas pelos questionários serão analisadas e os dados obtidos 
passarão por um minucioso processo de tratamento de dados em que tais respostas 
serão estudadas e categorizadas de acordo com as quatro características do 
presentes nos perfis supracitados.Uma vez que estejam estabelecidos os perfis e as 
quatro características, ocorrerá a comparação dos dados a nível isolado (apenas entre 
características dos perfis) e a nível de grupo (entre perfis como um todo).  

6. Resultados Preliminares 

 Os dados obtidos até o momento limitam-se àqueles encontrados durante a 
fase de revisão bibliográfica uma vez que o instrumento de pesquisa, o questionário, 
ainda não foi aplicado. No entanto, por meio da análise precisa da bibliografia, nota-
se que o perfil dos intérpretes participantes era, até a década de 1950, formado por 
pessoas com formação superior em diversas áreas do conhecimento. De 



 

 

nacionalidades variadas, os intérpretes convocados eram médicos, professores, 
estudantes, mas poucos eram intérpretes profissionais (GAIBA, 1998). Tal relato é 
corroborado pelo perfil dos intérpretes na Conferência de Paz de Paris, composto 
apenas por diplomatas e não por intérpretes profissionais (SCOTT, 1924 apud 
DELISLE ,1995) e encaixa-se, portanto, na característica “Formação Acadêmica (Ou 
Profissional)”, do Perfil do Intérprete Clássico. Dentre outros resultados encontrados, 
os mais relevantes provam que, assim como supracitado, o intérprete, no início do 
século XX, é tido como produto do meio e, durante a sua jornada até o século XXI, 
evolui e torna-se um profissional especializado, capaz de aprimorar suas práticas e 
produzir conhecimento acadêmico relevante, seja ele prático ou teórico. 
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