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Surdos - EREBAS 

Profissionais que fazem das mãos um instrumento de 

inclusão, de cidadania e de conhecimento. 



Qual o papel do intérprete de Língua Gestual Portuguesa? 

Este profissional é um mediador da comunicação entre pessoas surdas e 

ouvintes, nos mais variados contextos e situações de interlocução, em que a sua 

presença se torna necessária de modo a garantir a liberdade de expressão e de 

acesso à informação e igualdade de oportunidades da pessoa surda. 

Regulamentação da profissão 

A profissão de intérprete de Língua Gestual Portuguesa é reconhecida 

oficialmente pela Lei 89/99 de 5 de julho, onde são definidas as condições de 

acesso, de exercício e regime de atividade destes profissionais. 



Alguns mitos sobre o profissional intérprete 

 

Os intérpretes são professores de surdos 

 

Não é verdade que os intérpretes sejam professores de surdos. Na verdade, 

cada profissional desempenha a sua função e papel, ambos importantes pois 

trabalham em articulação.  

0 professor de surdos deve saber utilizar a língua gestual, pois tem o papel 

fundamental do ensino e, portanto, completamente inserido no processo 

interativo social, cultural e linguístico. 0 intérprete, por outro lado, é o 

mediador entre pessoas que não dominam a mesma língua, ou seja, é a 

ponte que estabelece essa comunicação. 



Alguns mitos sobre o profissional intérprete 

As pessoas ouvintes que dominam a língua gestual são intérpretes 

 

Dominar a língua gestual não é suficiente para a pessoa exercer a profissão 

de intérprete. 0 intérprete é um profissional que tem de ter habilitação 

superior específica para atuar como intérprete.  

 

A função de intérprete exige que sejam seguidos preceitos éticos: 
- Imparcialidade; 
- Integridade; 
- Confiabilidade/sigilo profissional; 
- Discrição; 

- Remuneração; 

- Pontualidade e responsabilidade; 

- Fiabilidade/adaptabilidade. 



Alguns mitos sobre o profissional intérprete 

O intérprete educacional retém as matérias das várias disciplinas 

 

Isso não é de todo possível. O intérprete educacional faz tradução 

maioritariamente simultânea, realiza um ato linguístico-cognitivo complexo, 

no qual faz o processamento da informação que lhe é dada na língua fonte, 

fazendo escolhas lexicais, estruturais, semânticas e pragmáticas precisando 

ainda considerar os aspetos técnicos e a correção linguística, cultural e 

social das línguas em questão. 

Este profissional precisa de manter a sua concentração entre as tarefas de 

escutar e analisar o discurso na língua da fonte e a tarefa de produzir na 

língua alvo, ao mesmo tempo que mantém a auto verificação. 



Alguns mitos sobre o profissional intérprete 

Filhos de pais surdos são intérpretes  

 

O facto de ser filho de pais surdos não é suficiente para garantir que o 

mesmo seja considerado intérprete. Normalmente os filhos de pais surdos 

intermediam as relações entre os seus pais e as outras pessoas, mas 

desconhecem técnicas, estratégias e processos de tradução e interpretação, 

pois não possuem qualificação específica para isso. Os filhos fazem isso por 

serem filhos e não por serem intérpretes.  

Alguns filhos de pais surdos dedicam-se à profissão de intérprete e possuem 

a vantagem de ser nativos em ambas as línguas. Isso, no entanto, não 

garante que sejam bons profissionais intérpretes. 

 



“Mãos que comunicam, exprimem e ligam realidades.” (Ronice 

Quadros) 

“As mãos rompem o silêncio e fazem a comunicação de quem 
não ouve, mas vê, sente e se emociona.” (Autor desconhecido) 

“Faço de minhas mãos boca, para que seus olhos possam me 
ouvir.” (Filipe Macedo) 

Hoje, com muito orgulho, as duas intérpretes de Língua 

Gestual Portuguesa do nosso Agrupamento, Cátia Silva e 

Sónia Ramos, comemoram o dia nacional da sua profissão. 

 


