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RESUMO 

Este artigo discorre sobre o tema “Tradutor público e intérprete comercial: profissões em 
Aracaju/SE” e tem como objetivo desvelar a atual situação e a questão da capacitação de nível 
superior para o campo de trabalho nesse setor. Para tanto, levanta informações desde as 
origens das atividades de tradução e interpretação; perfila profissionais que, no Brasil, 
exerceram essas atividades e de outros que as desenvolveram/desenvolvem em Aracaju; 
averigua aspectos da formação/capacitação acadêmica e a possibilidade da realização de 
exames profissionais para o provimento de possíveis cargos; caracteriza os tradutores e 
intérpretes como intelectuais; revê a legislação estadual nesse sentido e traça um breve 
panorama do ensino de língua inglesa em Aracaju em função das perspectivas para o mercado 
de trabalho. 

Palavras-chave: Tradutor Público; Intérprete Comercial; Língua Inglesa.  
 
ABSTRACT 

This article reviews the “public translator and commercial interpreter profession in the city of 
Aracaju, Sergipe State” and aims to elucidate the current status of top-level training in this 
sector of the job market. Thus, we gathered information from the origins of translation 
activities, as well as profiles of professionals in Brazil and others who have worked or have 
been working in Aracaju. Also, we researched aspects of academic training/qualification and 
the possibility of conducting professional examinations for filling potentials positions. 
Finally, we describe the translators and interpreters as intellectuals, reviewing state 
legislations and providing a brief overview of English teaching in Aracaju from a market 
perspective. 
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O tema do presente artigo é Tradutor público e Intérprete comercial: profissões 

em Aracaju. Em geral, uma pesquisa nasce da inquietude ou de questionamentos do 

pesquisador em relação ao seu objeto de estudo. Com este incipiente pesquisador não foi 
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diferente. A escolha desta temática consolidou-se a partir do insight promovido pela 

orientação do prof. doutor Luiz Eduardo de Oliveira, durante o período da ministração da 

disciplina Tópicos Especiais de Ensino: História da Profissão Docente, do mestrado em 

educação da UFS, e ao mencionar a necessidade de estudos acadêmicos relativos a esse setor 

ao qual o autor deste artigo está diretamente vinculado. 

Cumpre distinguir as diferenças entre as profissões de intérprete comercial e de 

tradutor público como atividades práticas. A tradução e a interpretação existem ‘desde 

sempre’, porém não se sabe quando a primeira tradução foi feita no mundo, mas com certeza 

se deu em tempos ‘imemoráveis’ sempre que povos, culturas e línguas diferentes estiveram 

em contato (VASCONCELLOS, 2009, p. 2). 

Convém ressaltar que o ponto de vista da abordagem deste trabalho de pesquisa é 

o da situação dos profissionais da tradução pública/juramentada e da interpretação comercial 

em Aracaju capital de Sergipe. Geralmente, os sergipanos que necessitam de serviços de 

tradutores e de intérpretes, procuram estes nas praças mais próximas, como a de Salvador/BA, 

pois sequer têm conhecimento da existência de tradutores ad hoc
1 vinculados à JUCESE 

(Junta Comercial de Sergipe). São muitos os formandos de cursos de Letras Inglês, 

encaminhados há longas datas apenas para o magistério, e ainda não existem, no estado, 

cursos em nível superior que formem tradutores e/ou intérpretes, apesar de tantos 

demonstrarem habilidades para exercer uma ou outra dessas profissões, ou ainda as duas 

simultaneamente (JUCESE, 2010, p. 6).  

Existem trabalhos sobre o tema, mas tudo indica que este será o primeiro sobre 

esses profissionais em Aracaju/SE. Essa carência (constatada inclusive pelos responsáveis 

pela JUCESE) versando a elaboração do presente estudo, de significativa contribuição para a 

seara da tradução/interpretação e necessário pelo forte cunho social, tendo em vista o campo 

aberto para a profissionalização dos dedicados a traduzir/interpretar a língua inglesa e, ainda, 

a vertê-la para o nosso idioma. 

O método utilizado para a realização da pesquisa foi o bibliográfico e contou 

ainda com a realização de entrevistas informais com representantes da JUCESE e professores 

conhecedores da temática e daqueles colegas que constroem uma história da 

tradução/interpretação em Sergipe. 

                                                           
1 Ad Hoc, indica o substituto ocasional, designado para realizar ato ou solenidade, pela ausência ou impedimento 
do serventuário ou funcionário efetivo. Dicionário jurídico. 
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Ao longo dos anos de civilização, esse trabalho intelectual de traduzir e de 

interpretar ganhou uma dimensão mais abrangente; ou seja, o ‘fazer’ passou a ser 

acompanhado do pensar sobre o fazer. Em outras palavras, o campo disciplinar passou a 

constituir-se como tal quando aconteceu uma investida teórica e institucionalizada à prática da 

atividade específica (VASCONCELLOS, 2009). 

 
 
 
 
 

Tradutor público e intérprete comercial, profissões em Aracaju/SE : mestres que 
marcaram presença 
 
 

“Um novo descobrimento do Brasil”, diz o historiador Sergio Buarque de Holanda 

(2008), referindo-se ao considerável número de estrangeiros que chegaram à colônia 

portuguesa na América do Sul após a abertura dos portos em 1808. São educadores, artistas, 

diplomatas, mercenários de diferentes partes: dos EUA e do Velho Mundo. Nas grandes 

cidades portuárias do país essa abertura criou um caráter cosmopolita e de 

internacionalização.  

Segundo Oliveira (2005), a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 

1808, significou mudanças em muitos aspectos e em particular aos relacionados à estrutura e 

funcionamento do Estado, que, através das reformas pombalinas, estabeleceu novas diretrizes. 

A partir daquele momento, D. José I passa a ser representado por Sebastião José de Carvalho 

e Melo (Marquês de Pombal)2.  

Nesse conturbado momento, no Brasil, os cargos mais necessários e estratégicos 

para a manutenção da Coroa portuguesa eram os de tradutor e de intérprete. Enfim, o Brasil 

abria os portos para as “nações amigas”, em especial à Inglaterra. A primeira referência a 

essas profissões encontra-se no Alvará com força de lei, documento datado de 1754. Entre os 

requisitos exigidos para os cargos de intérprete e/ou tradutor estavam as habilidades 

linguísticas e o bom desempenho intelectual, além do grau de instrução do candidato ou do 

indicado (OLIVEIRA, 2006, p. 69). 
                                                           
2
 Segundo Oliveira (2010, p.13), Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), que havia sido diplomata em 

Londres, Viena, tornou-se secretário dos negócios do Reino em 1755. Em 1759, Sebastião José recebeu o título 
de Conde de Oeiras e dez anos depois o de Marquês de Pombal, como ficou conhecido na história portuguesa. 
Exerceu controle quase absoluto dos assuntos relativos ao governo. 
 



4 
 

O primeiro intérprete nomeado no Brasil foi Ildefonso José da Costa, designado 

através do decreto de 10 de novembro de 1808. Seu ordenado anual era de 400.00 réis (Brasil, 

1836 apud Oliveira, 2005). Era um trabalho considerado indispensável devido às visitas de 

navios estrangeiros no porto da cidade do Rio de Janeiro. Tempos depois, duas outras 

nomeações aconteceriam: a de Ignácio José de Aprígio da Fonseca Galvão, por carta Régia de 

29 de janeiro, e a de José Maria Pinto, pelo decreto de 31 de maio s/a. Os ofícios de tradutor 

jurado - hoje juramentado - e de intérprete da nação (hoje Comercial) tornaram-se objeto 

especial de legislação, atividade criada pelo Governo a pedido do intérprete Carlos Mathias 

Pereira (OLIVEIRA, 2005).  

Convém ressaltar que a partir da trajetória traçada por Oliveira (2005, p. 11), 

quanto ao ofício de intérprete comercial e o de tradutor público, estas profissões têm “[...] 

suas origens na própria formação do Estado moderno [...]”, e passam a ser legisladas  

 
[...] no contexto português, somente no final do século XVIII, mas 
especificamente em 1796, no conselho do Almirantado da Academia Real de 
Marinha, órgão que, dentre outras atribuições, cuidava das atribuições 
portuárias do Governo português. Com a vinda do Príncipe Regente D. João 
e sua Corte, em 1808, a nomeação de Intérpretes e Tradutores se faz 
necessária também no Brasil.   
 
 

A coleção de leis do Império é fonte preciosa para a investigação das bases da 

instrução pública. Por meio dela constata-se, por exemplo, que é condição sine qua non 

recuperar a lei de 15 de outubro de 1827, cuja importância existe não só pelo fato de ser a 

primeira Lei, mas também porque foi a única Lei Geral para a Instrução Pública relativa ao 

ensino elementar desde a Independência até 1946 (NEVES, 2003, p. 2).  

Em três de seus dezessete artigos, a legislação declarou e instituiu, como método 

oficial para o ensino de primeiras letras, o Lancaster. Um dos pioneiros do uso deste método 

foi Euzébio Vanério, intérprete na província da Bahia, residente em Sergipe, professor de 

Inglês e escriturário mercantil em São Cristóvão, capital da recém-independente província de 

Sergipe, onde mantinha um curso de língua inglesa. Euzébio elaborou para D. João VI uma 

tradução da obra Systema lancasterian, o e para D. Pedro I, a de Memória concernente ao 

ensino mutuo, ambas em 1825 (NUNES, 1984, p. 73).  

Aubert (1998) e Campbell (1993) apud, CAMARGO (2010, p. 49) afirmam que, 

apesar da existência de inúmeros trabalhos traduzidos na “modalidade juramentada” de 

extrema responsabilidade para o profissional da tradução pública, a literatura sobre o tema é 

escassa. Entretanto, ressalta o estudioso, a tradução juramentada é “uma das atividades da 
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área de serviços regulamentada há mais tempo no Brasil, [...]”. É neste ponto que Camargo 

frisa serem “os primeiros dispositivos legais das antigas Ordenações Pombalinas, em 1781 

[...]” “[...] e a primeira regulamenta do ofício estabelecida pelo decreto 863 de 17 de 

novembro de 1851”.  

Camargo (2010, p. 49) refere-se, inclusive, à atualidade do Decreto n° 13.609, de 

21 de outubro de 1943, que regulamente a profissão; é da exclusividade de “pessoas físicas e 

é   vedado para empresas”.  

Consta que, através do decreto federal n° 57.651, de 19/01/1966 – ofício circular. 

DNRC 13, de 8-5-1979, foi facultado o uso do termo “tradutor juramentado”. Informação 

importante é a de que, historicamente, “tanto a nomeação como a legislação e as próprias 

designações: tradutor público e intérprete comercial passaram a encontrar suas raízes nas 

juntas comerciais dos estados, uma vez que foram nessas instituições que a profissão teve sua 

origem”.  

Said (2010) faz a necessária distinção entre o tradutor e o intérprete quando diz 

ser o fazer do primeiro traduzir mensagens escritas, e o do segundo, traduzir mensagens orais. 

O tradutor é o profissional que verte textos de uma língua para outra. O intérprete, 

por sua vez, transmite oralmente a mensagem de um determinado idioma para ouvintes de 

outras nacionalidades, falantes de outros idiomas. Esses profissionais trabalham em diversos 

tipos de eventos, a exemplo de reuniões, entrevistas, videoconferências, palestras e posses de 

autoridades. Para realizar qualquer das duas atividades, necessário se faz que o profissional 

domine o idioma que se propõe a traduzir em textos escritos ou os interprete oralmente, além 

de precisar demonstrar intimidade com costumes, hábitos e a cultura do povo falante nativo 

daquele idioma. 

 

Not surprisingly, perhaps, the primary characteristics of a good translator are 
similarly to the expectations translation users have for the ideal translation: a 
good translator is reliable and fast, and will work for the going rate. From an 
internal point of view, however, the expectations for translation are rather 
different than they look from the outside (ROBINSON, 1998, p. 28)3. 
 
 

                                                           
3
 Não que venha a surpreender, talvez, mas as principais características de um bom tradutor 

assemelham-se àquelas expectativas dos que precisam de uma tradução e dela têm um ideal: um bom 
tradutor é confiável e ágil, e trabalha em função do alcance de um nível de excelência. De um ponto de 
vista mais íntimo, particular, entretanto, as expectativas para uma tradução são pouco diferentes do 
que quando esses clientes  a olham do lado de fora, isto é, de outro ponto de vista (Tradução do autor 
deste artigo).  
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É necessário esclarecer acerca da distinção entre tradutor e intérprete, como o faz 

Pagura (2003, apud Russo 2010), citando o Livreto da União Europeia, onde se lê que os 

intérpretes e os tradutores já trabalham desde remotas eras e têm sido confundidos em seus 

fazeres intelectuais diferenciados. Na verdade, o tradutor realiza sua atividade usando a 

palavra escrita, e o intérprete, por sua vez, com a palavra falada (oralidade). 

A tradução pública juramentada é a que só pode ser realizada e assinada por 

tradutor reconhecido e cadastrado em uma Junta Comercial. Esse tipo de tradução, uma vez 

reconhecido e/ou registrado em cartório ou agência consular, passa a adquirir fé pública. Em 

conformidade com a legislação vigente, segundo a Associação Profissional de Tradutores e 

Intérpretes Juramentados do Estado do Rio de Janeiro, desde o decreto de n° 13.609/43, 

incluindo o Código Comercial, o Código de Processo Civil, o Código Penal e a Lei de n° 

8934/94 (Lei do Registro Público das Empresas Mercantis), somente os tradutores públicos e 

intérpretes comerciais juramentados, devidamente matriculados na Junta Comercial, têm a 

atribuição legal de efetuar traduções juramentadas, sob sua responsabilidade pessoal, dotadas 

de direito público no território brasileiro. O decreto presidencial que regulamenta a profissão 

de Intérprete público e a de tradutor juramentado é do ano de 1943. 

Essas profissões dependem, inclusive, da realização de concurso público. Segundo 

o depoimento de Jorge Kleber Soares Lima, secretário geral da JUCESE ao autor deste 

estudo, “nos últimos quatro anos, o número de empresas estrangeiras que abriram filiais no 

estado de Sergipe ultrapassa a casa de 120”. E acrescenta que  

 
[...] existe uma necessidade extrema de trabalhos acadêmicos nessa área, 
qualquer um que venha a escrever algo a respeito será o pioneiro. Não temos 
referências no estado de Sergipe quando o assunto é profissão de intérprete 
comercial e tradutor juramentado. Temos chamado a atenção das autoridades 
nos últimos sete anos em que estou aqui para a necessidade de concurso para 
a função, que é de extrema urgência. 
 
 

As funções diferenciadas de intérprete e de tradutor juramentado, definidas pela 

expressão ad hoc, preenchem em caráter de precariedade os vazios da falta de capacitação 

acadêmica específica para esses tipos de trabalho.  

Como exemplos dessa situação merecem registro os nomes dos mestres que 

constroem história no estado de Sergipe: Olimpio Ávila Seixas, graduado em Língua Inglesa 

pela Northern Illinois University – USA, tradutor e intérprete (Inglês e Espanhol) desde 1970; 

Maria Olga de Andrade, mestra e doutora pela University of New Mexico – USA na área de 

Educação, ex-diretora da Faculdade de Educação/UFS e ex-funcionária de Instituições 
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americanas como The partners of America; o alemão Wolfgang Bodeker (in memoriam), que 

esteve à frente do cargo de tradutor público e intérprete juramentado das línguas inglesa e 

alemã, desde 1977 até o ano de 2008, graduado pela Universidade de Berlin, professor da 

UNIT – Universidade Tiradentes, professor de Língua Portuguesa para estrangeiros e de 

Inglês em cursos particulares; era também falante das línguas grega e italiana.  

O professor Roberto Paixão, autor desta pesquisa, vem desenvolvendo, ao longo 

de 16 anos, atividades de tradução e de interpretação da língua inglesa, a exemplo do trabalho 

para a SONAT OFF SHORE, empresa originária do estado do Texas/USA e que se 

transformou em UNAP (União Nacional de Perfuração, Belém/PA); professor da Faculdade 

Atlântico e consultor de Língua Inglesa da Companhia Vale do Rio Doce, em Rosário do 

Catete/SE. 

 

Exames para a profissionalização de tradutores e intérpretes de língua estrangeira 

 
Aumentou a carência de prestadores de serviços de tradução e de interpretação 

depois do falecimento do único tradutor juramentado, Wolfgang Bodeker, de quem a Junta 

Comercial de Sergipe dispunha para as atividades de tradutor/intérprete dos idiomas inglês e 

alemão desde 1977. As traduções solicitadas no momento estão sendo levadas a efeito por 

profissionais ad hoc, nomeados através de portaria.  

  

Objetivando normatizar a situação, o atual presidente da Junta Comercial de 
Sergipe, Lauro Vasconcelos, informa que: 

 
 

A junta comercial de Sergipe já enviou oficio à Secretaria de Estado da 
Administração solicitando a realização de um profundo estudo, a fim de 
verificar a possibilidade de realização de um concurso público para este tipo 
de profissional, para que possa atender às necessidades do mercado 
sergipano. Como o investimento para a realização de um concurso público é 
bastante alto, Lauro Vasconcelos está mantendo entendimento com a Junta 
Comercial de Alagoas, para que, em conjunto, possam realizar um concurso 
que atenda aos dois estados.Tradutor e intérprete comercial são agentes 
auxiliares do comércio, cuja habilitação, nomeação, matrícula/cancelamento 
da mesma são ações de competência das juntas comerciais.A legislação dos 
tradutores públicos e intérpretes comerciais baseia-se no Decreto Federal 
13.609, de 21 de outubro de 1943 e na Instrução Normativa do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) n° 84/2000 
(JUCESE, 2010, p. 6). 
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De acordo com o capítulo I, art. 3°, o candidato ao cargo de tradutor público e 

intérprete comercial precisa ser brasileiro ou naturalizado, ter acima de 21 anos de idade, não 

ser condenado por crime, não ser proprietário de empresa comercial que tenha vindo à 

falência, ter residência fixa na praça por mais de um ano e estar em dia com o serviço militar. 

Art. 5°- O concurso compreenderá prova escrita vertendo para o idioma 

estrangeiro um texto de 30 linhas ou mais e tradução para o vernáculo de um trecho 

semelhante, preferencialmente de cartas, procurações, passaportes, testamentos e escrituras; 

prova oral, consistindo em leitura, tradução e versão, bem como em palestra, com arguição do 

idioma estrangeiro e no vernáculo, os quais objetivam verificar se o candidato tem o 

necessário conhecimento e compreensão das sutilezas e dificuldades de cada uma das línguas. 

Ainda no capítulo I, art. 6°, as notas atribuídas serão de zero a dez, sendo 

classificados candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete). Art. 7°- Cada 

concurso tem o prazo de no máximo um ano de validade. O artigo nove manda que a 

comissão examinadora seja presidida pelo chefe geral da repartição, que por sua vez designará 

o secretário, devendo ser composta uma comissão de duas pessoas idôneas que conheçam 

bem o idioma vernáculo e o idioma em questão, que se pretenda promover, preferindo sempre 

que possível professores do idioma do curso. Art.13° - No caso de mudança de domicílio de 

um para outro estado, o tradutor nomeado por concurso poderá requerer sua transferência, 

independentemente de qualquer formalidade, desde que, existindo vaga, a nomeação se possa 

dar sem prejuízo de qualquer candidato já aprovado em concurso ainda válido. 

 

Intérpretes e tradutores, fazeres intelectuais: as faces de uma mesma moeda 

 

Gramsci (1995) dedicou-se a teorizar o fazer intelectual, discutindo-lhe o papel 

que representa perante as classes sociais. Esta visão gramsciana aponta para uma concepção 

mais “unitária e homogênea”. As categorias de intelectuais definidas por Gramsci são: 1. O 

intelectual orgânico, gerado em sua própria classe social, o qual é um especialista, um 

organizador e homogeneizador; 2. O intelectual tradicional, que se caracteriza pela sua crença 

de estar desvinculado das classes sociais. 

 

A organicidade dos intelectuais pode ser medida pela maior ou menor 
conexão nas funções superestruturais, ou da sociedade civil e seus aparelhos 
privados de hegemonia ou da sociedade política. Os intelectuais exercem as 
funções da hegemonia e do governo político em nome da classe dominante, 
constituindo-se os “caixeiros” dos interesses desta. Os intelectuais têm a 
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função de unificar os conceitos para criação de uma nova cultura, que não se 
reduz apenas à formação de uma vontade coletiva, capaz de adquirir o poder 
do Estado, mas também à difusão de uma nova concepção de mundo e de 
comportamento. Nessa empreitada, torna-se fundamental o papel das 
instituições privadas da sociedade civil como a igreja, escola, sindicatos, 
jornais, família e outros, como entidades caracterizadoras de uma nova 
vontade e moral social (MARI, 2006, p. 4). 
 
 

 

Miceli (2001, p. 205), em sua obra Intelectuais à brasileira, aborda essa questão 

desde o poder, o sexo e as letras na República Velha, enveredando pelos aspectos relativos 

aos intelectuais e às classes dirigentes no Brasil do período de 1920 a 1945, até alcançar as 

facetas dos intelectuais e a relação com o Estado, quando se reporta à constituição de um 

mercado central de postos públicos, às condições materiais e institucionais dos funcionários 

públicos e ao novo estatuto das profissões liberais, etc. 

 

Num momento em que as últimas turmas de bacharéis exerciam pressões no 
mercado de trabalho, em busca de empregos condizentes com sua habilitação 
escolar, a ampliação do mercado de postos públicos destinados em princípio 
a esse contingente de bacharéis se faz acompanhar da ingerência do poder 
central no processo de regulamentação das profissões de nível superior.  
 

 

A legislação estadual 

 
A portaria n° 001, de 15 de abril de 2010, dispõe sobre pedido de nomeação de 

tradutor e intérprete ad hoc no âmbito da justiça da Junta Comercial do Estado de Sergipe, 

pelo qual o presidente da JUCESE considera o disposto no artigo 37, do regulamento a que se 

refere o Decreto Federal n° 13.609, de 21 de outubro de 1943, combinado com o disposto no 

artigo 8°, inciso III, da Lei n° 8.934, de 18/11/94, regulamentado pelo artigo 32, inciso I, letra 

“b”, do Decreto Federal n° 1800, de 30/01/96. Considera que a Instrução Normativa n° 84, de 

29 de fevereiro de 2000, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, que 

dispõe sobre habilitação, nomeação, matrícula e cancelamento de tradutor e intérprete 

comercial; considera que ainda não houve a realização de concurso público, e em virtude 

disso inexistem tradutor e intérprete comercial matriculados na Junta Comercial do Estado de 

Sergipe, Considera também a necessidade de atender à demanda por tradutor e intérprete 

público e intérprete comercial, até que ocorra a habilitação em decorrência de realização de 

concurso público de provas, bem como de normatizar as nomeações de tradutores ad hoc 

realizadas em caráter excepcional, estabelecendo-se de forma mais detalhada o procedimento 
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e as formalidades que devem ser atendidas. Art 1° - O tradutor e intérprete ad hoc nomeado 

pela junta comercial tem jurisdição em todo o território do estado de Sergipe. Entretanto, 

terão fé pública, em todo o país, as traduções por ele feitas. 

 
Ensino de língua inglesa em Aracaju/SE: perspectivas para o mercado de trabalho como 
tradutor e intérprete 

 
 

Segundo Nascimento (2010, p. 1), o primeiro concurso para a cadeira do Atheneu 

Sergipense “admitiu ao cargo de Lente um professor que não fazia parte do corpo docente: 

Alfredo Siqueira Montes, na cadeira de Inglês”. Era o ano de 1875 e já se notava a 

preocupação com a tradução/transcrição de textos de uma língua para outra. Observe-se que 

uma das exigências da prova era a de que o candidato fizesse a “[...] versão de um trecho dos 

clássicos da língua portuguesa para a língua inglesa de qualquer obra adaptada dos exames 

gerais, sendo por sorteio, tanto a obra quanto a página [...]”. 

O curso de Letras-Português/Inglês da FAFI (Faculdade Católica de Filosofia de 

Sergipe) foi fundado no ano de 1951 e apresentava uma matriz curricular direcionada à 

formação de professores de língua nacional e de outras línguas estrangeiras. Decorridos 59 

anos de sua fundação, esse curso apresenta atualmente uma matriz curricular diferenciada, 

mas que ainda não demonstra - por parte das autoridades competentes  - a preocupação no 

sentido de preparar, especificamente, tradutores públicos e intérpretes comerciais. 

Observe-se, em outra ponta, a listagem de disciplinas relativas ao ramo da 

Tradução, segundo Vasconcellos (2010, p.129), que envolve 27 itens, dos quais mencionamos 

alguns:   Tradução Multimídia e Audiovisual; Interpretação Simultânea e de Conferência; 

Interpretação Legal e Jurídica; História da Tradução e Interpretação; Estudos Interculturais; 

Tradução Auxiliada (por computador); Formação de Tradutor e Intérprete, etc. 

A professora Notrispe (2007), coordenadora de dois cursos: Letras e de Tradutor e 

Intérprete da Universidade São Judas Tadeu, São Paulo (em reportagem de Rogério Jovaneli), 

afirmou sobre a necessidade de o graduado nessa área encontrar-se apto a trabalhar com obras 

literárias, em editoras, por exemplo, traduzindo ou vertendo manuais de instrução, 

documentos de toda sorte; matérias para a internet; legendando filmes e, ainda, em vários 

setores vinculados ao turismo. 

Quanto ao que tange à carreira dessas profissões, o advento da globalização e o 

aumento significativo de circulação de informação pelo mundo promove em espaços 

competitivos no mercado de trabalho, nos setores das TVs a cabo e da Internet. Geralmente, 
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tradutores e intérpretes começam a trabalhar em escritórios legendando e traduzindo filmes e 

logo passam a desenvolver o trabalho de free-lancers, atividade mais lucrativa (NOTRISPE 

apud JOVANELI, 2007, p.1). 

As profissões de intérprete e de tradutor não são ainda propriamente 

regulamentadas. No entanto, quem pretende atuar na área deve ter em mente que é preciso 

fazer cursos específicos para aprender técnicas e teorias da tradução e da interpretação. 

Existem cursos de graduação (bacharelado), extensão e pós-graduação em universidades 

brasileiras, assim como outros de atualização e especialização. A maioria deles é de 

graduação em Letras com habilitação em Tradutor e Intérprete – português/inglês e as 

respectivas literaturas norte americana e inglesa, com estágio obrigatório com duração de 

quatro anos. 

Conforme a coordenação do SINTRA (Sindicato dos Tradutores e Intérpretes), em 

acordo firmado com a classe, a proposta de remuneração atual é: Tradução: R$ 0,22 por 

palavra; Tradução literária: R$ 24,00 por lauda (direitos autorais à parte); Versão: R$ 0,32 por 

palavra; Interpretação simultânea: R$ 1.100,00 – até seis horas, com dois intérpretes (valor 

para cada intérprete); Interpretação simultânea: R$ 1.375.00 – até uma hora, com um 

intérprete; Interpretação consecutiva (em conferência): R$ 1.375.00 – até duas horas, com um 

intérprete (JOVANELI, 2007, p.1). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao concluir este artigo, é indispensável deixar claro que existem trabalhos de 

pesquisa que, via de regra, referem-se de uma só feita, a tradutores (que trabalham com a 

língua em sua modalidade escrita) e intérpretes (cujo trabalho reside na linguagem oral). 

Cumpre, ainda, frisar que o mesmo tratamento ocorre nas juntas comerciais, pois são estes 

órgãos públicos que registram pessoal especializado nas duas tarefas, validando os serviços 

prestados.  

Por outro lado, convém observar que, tradicionalmente, o curso de Letras capacita 

e habilita profissionais para o magistério da língua inglesa. Entretanto, graduam-se nesses 

cursos profissionais de alto desempenho em tradução de textos e/ou falantes fluentes do 

idioma inglês. Tendo em vista tais habilidades, esses graduados vão se envolvendo com o 

trabalho de traduzir e/ou com o de interpretar oralmente, e/ou ainda realizar as duas tarefas. A 
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situação desses prestadores de serviços, em Aracaju, é ainda muito precária, mesmo porque 

formandos dos cursos de Letras não conhecem a relação tradutor/intérprete com a JUCESE.  

Na verdade, a população sergipana procura outras praças, a exemplo da mais 

próxima, Salvador/BA, quando necessita dos trabalhos desses profissionais. Isto é uma 

situação que precisa mudar. Sendo assim, este trabalho representa um pequeno passo na 

direção da formação de uma elite de tradutores e intérpretes especializados e portadores dos 

níveis de pós-graduação. 

Foi muito gratificante levantar, nas instituições públicas e em entrevistas 

informais, um esboço dos educadores pioneiros que fazem história no estado de Sergipe 

realizando atividades como tradutores e, principalmente, como intérpretes da linguagem oral. 

                  Sabe-se da existência de universidades brasileiras, a exemplo da USP, 

MACKENZIE e a UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, todas em São Paulo, e ainda a 

UFMG, considerada referência, além da UFSC, a UNICAMP e a UFRG, que já oferecem a 

graduação e cursos de pós-graduação em tradução e interpretação oral. Essas instituições 

avançam no tempo no sentido de acompanhar as intensas transformações promovidas pelo 

advento da globalização/mundialização, pela abertura dos mercados internacionais e pelo 

desenvolvimento dos setores turístico e hoteleiro. Estas opções de mercado seriam ideais para 

satisfazer os anseios de acadêmicos em Letras/Inglês interessados em situar-se no âmbito 

dessas profissões estar em um nível superior de formação de excelência e desempenho. 

Ainda seria interessante afirmar que esses mesmos formandos em Letras, de 

excelente desempenho na tradução de textos e na fluência oral do idioma, poderão ser 

beneficiados também com a possibilidade de ocupar espaços nas universidades na posição de 

professores das disciplinas nos campos da tradução e da interpretação oral de idiomas 

estrangeiros. 

A realização deste estudo trouxe muita satisfação a este pesquisador, por ter 

proporcionando um maior conhecimento sobre a vida e o trabalho do tradutor e do intérprete 

de língua estrangeira em Sergipe, e é com este trabalho que se pretende contribuir para 

ampliar o conhecimento sobre a temática. 
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