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O intérprete 
educacional4

O intérprete educacional é aquele que atua como profissional 
intérprete de língua de sinais na educação. É a área de interpretação mais 
requisitada atualmente. Na verdade, essa demanda também é observada 
em outros países: 

(Stewart, D. et alli, 1998) 

Considerando a realidade brasileira na qual as escolas públicas e 
particulares têm surdos matriculados em diferentes níveis de 
escolarização, seria impossível atender às exigências legais que 
determinam o acesso e a permanência do aluno na escola observando-se 
suas especificidades sem a presença de intérpretes de língua de sinais. 
Assim, faz-se necessário investir na especialização do intérprete de língua 
de sinais da área da educação. 
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O intérprete especialista para atuar na área da educação deverá ter 
um perfil para intermediar as relações entre os professores e os alunos, 
bem como, entre os colegas surdos e os colegas ouvintes. No entanto, as 
competências e responsabilidades destes profissionais não são tão fáceis 
de serem determinadas. Há vários problemas de ordem ética que acabam 
surgindo em função do tipo de intermediação que acaba acontecendo em 
sala de aula. Muitas vezes, o papel do intérprete em sala de aula acaba 
sendo confundido com o papel do professor. Os alunos dirigem questões 
diretamente ao intérprete, comentam e travam discussões em relação aos 
tópicos abordados com o intérprete e não com o professor. 0 próprio 
professor delega ao intérprete a responsabilidade de assumir o ensino dos 
conteúdos desenvolvidos em aula ao intérprete. Muitas vezes, o professor 
consulta o intérprete a respeito do desenvolvimento do aluno surdo, como 
sendo ele a pessoa mais indicada a dar um parecer a respeito. 0 intérprete, 
por sua vez, se assumir todos os papéis delegados por parte dos professores 
e alunos, acaba sendo sobrecarregado e, também, acaba por confundir o 
seu papel dentro do processo educacional, um papel que está sendo 
constituído. Vale ressaltar que se o intérprete está atuando na educação 
infantil ou fundamental, mais difícil torna-se a sua tarefa. As crianças mais 
novas têm mais dificuldades em entender que aquele que está passando a 
informação é apenas um intérprete, é apenas aquele que está 
intermediando a relação entre o professor e ela. 

Diante destas dificuldades, algumas experiências têm levado à 
criação de um código de ética específico para intérpretes de língua de 
sinais que atuam na educação. Em alguns casos, ao intérprete de 
língua de sinais é permitido oferecer do processo de ensino-
aprendizagem ao professor, por exemplo. Se esta possibilidade existe, 
poder-se-ia prever que o intérprete assumiria a função de tutoria mediante 
a supervisão do professor, o que em outras circunstâncias de 
interpretação não seria permitido. No entanto, isso poderia gerar muitos 
problemas... Os intérpretes-tutores deveriam estar preparados para 
trabalharem com as diferentes áreas do ensino. Se a eles fossem atribuídas 
as responsabilidades com o ensino, eles deveriam ser professores, além de 
serem intérpretes. E se estiverem assumindo a função de professores, por 

que estariam sendo contratados como intérpretes? Considerando tais 
questões, poder-se-ia determinar que o intérprete assumirá somente a 
função de intérprete que em si já se basta e caso seja requerido um 
professor que domine língua de sinais que este seja contratado como tal. 

Conforme apresentado em http://www.deafmall.net/deaflinx/ 
edcoe.html (2002), nos Estados Unidos já houve tal discussão e foi 
determinado ser anti-ético exigir que o intérprete assuma funções que não 
sejam específicas da sua atuação enquanto intérpretes, tais como: 

• Tutorar os alunos (em qualquer circunstância) 
• Apresentar informações a respeito do desenvolvimento dos alunos 
• Acompanhar os alunos 
• Disciplinar os alunos 
• Realizar atividades gerais extra-classe 

Em http://www.deafmall.net/deaflinx/useterp2.html (2002), 
apresentam-se alguns elementos sobre o intérprete de língua de sinais em 
sala de aula que devem ser considerados: 

• Em qualquer sala de aula, o professor é a figura que tem autoridade 
absoluta.

• Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se 
neutros e garantirem o direito dos alunos de manter as 
informações confidenciais. 

• Os intérpretes têm o direito de serem auxiliados pelo professor 
através da revisão e preparação das aulas que garantem a 
qualidade da sua atuação durante as aulas. 

• As aulas devem prever intervalos que garantem ao intérprete 
descansar, pois isso garantirá uma melhor performance e evitará 
problemas de saúde para o intérprete. 

• Deve-se também considerar que o intérprete é apenas um dos 
elementos que garantirá a acessibilidade. Os alunos surdos 
participam das aulas visualmente e precisam de tempo para olhar 
para o intérprete, olhar para as anotações no quadro, olhar para os 
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materiais que o professor estiver utilizando em aula. Também, 
deve ser resolvido como serão feitas as anotações referentes ao 
conteúdo, uma vez que o aluno surdo manterá sua atenção na aula 
e não disporá de tempo para realizá-las. Outro aspecto importante 
é a garantia da participação do aluno surdo no desenvolvimento da 
aula através de perguntas e respostas que exigem tempo dos 
colegas e professores para que a interação se dê. A questão da 
iluminação também deve sempre ser considerada, uma vez que 
sessões de vídeo e o uso de retroprojetor podem ser recursos 
utilizados em sala de aula. 

Ainda se podem levantar outros problemas que surgem em relação 
aos intérpretes em sala de aula. Por exemplo, o fato dos intérpretes 
interagirem com os professores pode levar a um problema ético, pois é 
natural travar comentários a respeito dos alunos durante os intervalos. 0 
código de ética prevê que o intérprete seja discreto e mantenha sigilo, não 
faça comentários, não compartilhe informações que foram travadas 
durante sua atuação. Assim, o código de ética dessa especialidade deveria 
também prever que ao intérprete fosse permitido apenas fazer comentários 
específicos relacionados à linguagem da criança, à interpretação em si e ao 
processo de interpretação quando estes forem pertinentes para o processo 
de ensino-aprendizagem. 

Outro aspecto a ser considerado na atuação do intérprete em sala 
de aula é o nível educacional. 0 intérprete de língua de sinais poderá 
estar atuando na educação infantil, na educação fundamental, no ensino 
médio, no nível universitário e no nível de pós-graduação. Obviamente que 
em cada nível deve-se considerar diferentes fatores. Nos níveis mais 
iniciais, o intérprete estará diante de crianças. Há uma série de 
implicações geradas a partir disso. Crianças têm dificuldades em 
compreender a função do intérprete puramente como uma pessoa 
mediadora da relação entre o professor e o aluno. A criança surda tende a 
estabelecer o vínculo com quem lhe dirige o olhar. No caso, o intérprete é 
aquele que estabelece essa relação. Além disso, o intérprete deve ter 
afinidade para trabalhar com crianças. Por outro lado, o adolescente e o 

adulto lidam melhor com a presença do intérprete. Nos níveis posteriores, 
o intérprete passa a necessitar de conhecimentos cada vez mais 
específicos e mais aprofundados para poder realizar a interpretação 
compatíveis com o grau de exigência dos níveis cada vez mais adiantados 
da escolarização. 

De modo geral, aos intérpretes de língua de sinais da área da 
educação é recomendado redirecionar os questionamentos dos alunos ao 
professor, pois desta forma o intérprete caracteriza o seu papel na 
intermediação, mesmo quando este papel é alargado. Neste sentido, o 
professor também precisa passar pelo processo de aprendizagem de ter no 
grupo um contexto diferenciado com a presença de alunos surdos e de 
intérpretes de língua de sinais. A adequação da estrutura física da sala de 
aula, a disposição das pessoas em sala de aula, a adequação da forma de 
exposição por parte do professor são exemplos de aspectos a serem 
reconsiderados em sala de aula. 

Cabe apresentar uma outra questão, há vários professores que 
também são intérpretes de língua de sinais. 0 próprio MEC está procurando 
formar professores enquanto intérpretes. Isso acontece, pois alguns 
professores acabam assumindo a função de intérprete por terem um bom 
domínio da língua de sinais. Nesse caso, esse profissional tem duas 
profissões: a de professor e a de intérprete de língua de sinais. A proposta 
do MEC em formar intérpretes selecionando professores da rede regular de 
ensino objetiva abrir este campo de atuação dentro das escolas. Assim, o 
"professor-intérprete" deve ser o profissional cuja carreira é a do 
magistério e cuja atuação na rede de ensino pode efetivar-se com dupla 
função: 

1) Em um turno, exercer a função de docente, regente de uma 
turma seja em classe comum, em classe especial, em sala de 
recursos, ou em escola especial (nesse caso, não atua como 
intérprete). 

2) Em outro turno, exercer a função de intérprete em contexto de 
sala de aula, onde há outro professor regente. 
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A seguir, será relatada uma pesquisa com os intérpretes de Língua de 
sinais em sala de aula na Universidade Luterana do Brasil realizada por 
Quadros (2001). A pesquisa proposta pretendeu analisar o processo e o 
produto de interpretação da língua portuguesa para a língua brasileira de 
sinais nas aulas ministradas com a presença de surdos na universidade. 
Neste trabalho destacou-se a pesquisa desenvolvida por Johnson (1992) 
que discute sobre os problemas de comunicação gerados pela atuação do 
intérprete em sala de aula. ou são as 
formas a que Johnson refere em seu estudo. Johnson analisou 32 horas de 
interpretação em sala de aula e após descrever as produções dos 
professores e dos intérpretes, comparou as informações concluindo que 
ocorrem muitos problemas na tradução simultânea. Esses problemas de 
comunicação acontecem entre os surdos e os ouvintes quando há 
intérpretes intermediando a comunicação nas universidades americanas. 

0 objetivo específico da pesquisa desenvolvida por Quadros (2001) 
foi identificar os tipos de problemas encontrados no processo da 
interpretação da língua fonte (o português) para a língua alvo (a língua 
brasileira de sinais). Considerando a hipótese de que de fato há problemas 
na intermediação entre os surdos e os professores e/ou colegas através do 
intérprete, objetivou-se também identificar os efeitos das diferenças das 
modalidades das línguas na mediação da linguagem através do intérprete 
de língua de sinais. Este estudo foi organizado para ser conduzido dentro 
da lingüística aplicada considerando questões antropológicas que 
reconhecem uma minoria social lingüística. No presente caso, reconhece-
se a comunidade surda brasileira e sua língua como uma forma particular 
de manifestação cultural. 

Uma das justificativas deste trabalho está relacionada à carência 
de profissionais intérpretes devidamente qualificados. Este problema 
faz com que os surdos não participem de vários tipos de atividades, 
não consigam avançar em termos educacionais, fiquem desmotivados a 
participarem de encontros, reuniões, etc. Outra justificativa é a 
inexistência de qualificação dos profissionais que atuam como intérpretes 
de língua de sinais. Considerando a demanda existente pela própria 
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faz com que os surdos não participem de vários tipos de atividades, 
não consigam avançar em termos educacionais, fiquem desmotivados a 
participarem de encontros, reuniões, etc. Outra justificativa é a 
inexistência de qualificação dos profissionais que atuam como intérpretes 
de língua de sinais. Considerando a demanda existente pela própria 

universidade, as pessoas que dominam a língua de sinais acabam 
assumindo a função de intérprete sem a devida qualificação 
comprometendo a qualidade da interpretação. Os surdos agradecem o fato 
de terem intérpretes, mas sofrem com a qualidade da interpretação tendo, 
muitas vezes, o seu processo de aprendizagem prejudicado. 

Para realizar esta pesquisa, foram filmadas turmas em que havia 
intérpretes atuando em sala de aula na ULBRA5. Foram analisadas as 
produções dos intérpretes na língua de sinais comparando-se com as 
produções dos professores e, ou colega na língua portuguesa. Os aspectos 
considerados na análise foram os seguintes: 

• as estruturas lingüísticas usadas 
• o conteúdo semântico e pragmático 
• as escolhas lexicais 

Foi realizado o levantamento da equivalência das informações para se 
chegar às discrepâncias possíveis. A partir disso, foram identificados os 
efeitos da diferença na modalidade da língua no processo de interpretação 
com o intuito de tornar acessível aos intérpretes tais informações para 
minimizarem seus problemas de interpretação. Constatou-se, no entanto, 
que a necessidade de qualificação técnica é urgente. 

A seguir será apresentada uma amostra de interpretação realizada em 
sala de aula em duas disciplinas diferentes. Do lado esquerdo está a versão 
da língua fonte (o português) e do lado direito a versão transcrita através 
de glosas da língua alvo (a língua brasileira de sinais). 

5
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ANEXO 3
O INTÉRPRETE  EDUCACIONAL

AMOSTRA DE DADOS

Intérprete AMY (julho/2001)

Português Língua brasileira de sinais -
Interpretação realizada pela intérprete

... sistema previamente selecionado E 

o que eu tenho?

... ORGANIZAÇÃO ASPAS 

SELECIONAR SELECIONAR <HN>

Aquilo que tem um significado para 
mim. 0 que não tem significado, eu 
não vou selecionar.

...........................................
TEM SINAL (SIGNIFICADO) MEU <HN> ASPAS TEM SINAL MEU 

<HN> COLOCAR PEGAR COLOCAR PEGAR

Como se forma isso?

Então, como é?

Eu já tenho um conhecimento prévio e 
adquiro um conhecimento novo.

AGORA CONHECER NOVO PRECISA 

APRENDER MELHOR

:
Só que a realidade externa é diferente 
para cada um de nós. Cada um tem uma 
interpretação diferente.
Por isso, quando o professor nos dá aula, 
cada um tem um foco diferenciado, 
porquê?

EU LER ENTENDER

FABIANO LER ENTENDER DIFERENTE EU

DELA PESSOA SENTIMENTO DIFERENTE

VARIAR
ORGANIZAR PENSAR

Por que nós interpretamos conforme 
nosso sistema.
Eu estou fazendo o curso de direito 
também. E a dificuldade se dá e como o 
esquema foi possível fazer tudo.

Eu CURSO DIREITO. ANTES DIFÍCIL ESTUDAR.
DEPOIS COMEÇAR ORGANIZAR E-S-Q-U-E-M-A 
MELHOR PORQUE EU COMEÇAR ORGANIZAR MEU 

ESTUDO

Alguém tem alguma dúvida?
                                                                     

ELE PERGUNTAR TEM DÚVIDA <?>

AMOSTRA DE DADOS

Intérprete Alain (junho/2001)

Português Língua brasileira de sinais -r 
Interpretação realizada pela intérprete 

... baixa temperatura, altas quantidades de 
celíaca, altas quantidades de gases nestas 
celíacas... Vão ser chamadas de magnas 
deoníticos ou graníticos.
Por quê? Porque são magnas em que eu 
vou ter muito mais quartzo aqui, coisa que 
aqui eu não vou ter.
A medida que vai diminuindo, começa a 
aumentar a quantidade dos outros. Olha 
aqui ó... Principalmente porque há ferros 
magnesianos.
0 que são ferros magnesianos?
Temos os minerais. Eu vou falar dos 
minerais magnos e feltono (?)
Isso aqui ó... se separarem, os minerais 
magnos são os minerais escuros e os 
minerais feltono (?) são os claros.
Por quê? Porque magno de magnésio. 
Magnésio é de ferro. Por isso vocês têm 
um basalto e o basalto é escuro, porque 
ele é mais rico em ferro magnesiano.
Minerais em ferro de magnésio. Ele não 
tem quartzo.

TEMPERATURA DIMINUIR BAIXO FRIO MUITO C-I-L-I-

C-A MUITO COLOCAR G-S MISTURAR

JUNTO SURGIR M-A-G-M-A-S TAMBÉM PEDRA

 G-R-A-N-I-T-I-N-0 <HN> POR CAUSA

M-A-G-M-A-S TER MAIS MAIS

SURGIR Q-U-A-R-T-Z-0
C-I-L-I-C-A DIMINUIR DIMINUIR COMEÇAR OUTRO 

AUMENTAR AUMENTAR C-I-L-I-C-A DIMINUIR
FERRO M-A-G-N-E-S-I-A-N-0 AUME TAR JUNTON
M IS MAIS MAIS N-I-Q-U-E-L DIMINUIRA
•
MINERAL (?)
F-E-L-T-N-0 SEPARAR CONSEGUIR SEPARAR N-I-Q-
U-E-L PRETO M-A-G-N-E-S-I-0 - DESCULPA 

EXPLICAR ANTES NÃO, AGORA EXPLICAR

MAIS FERRO MAIS JUNTO AJUNTAR FERRO  M-
A-G-N-E-S-I-0 JUNTO SURGIR
PEDRA B-A-S-A-L-T-0 (?) CERTO.
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ANEXO 3
O INTÉRPRETE  EDUCACIONAL

Intérprete Alain (junho/2001)

Português Língua brasileira de sinais -
Interpretação realizada pela interprete

0 quartzo pode aparecer numa situação 
excepcional que depois nós vamos ver 
que é dentro dos geódos, dentro de 
vesículas, mas é excepcional, depois nós 
vamos ver.
Os minerais célcidus - a palavra vem de 
(?) - celíaca - então são minerais claros e 
por isso vocês têm o granito claro 
constituído de minerais claros significa que 
ela tem muito mais celíaca. Ela tem a 
sílica dos silicatos, ela tem a celíaca dos 
(?), mas ela tem também a celíaca do 
quartzo.
Aqui, ela não tem quartzo, então ela não 
tem, então ela não tem cilíca, então é mais 
pobre.

VER BRANCO,CINZA MAIS-OU-MENOS CINZA 

JUNTO IODO JUNTO TAMBÉM N-I-Q-U-
E-L TEM F-E-L-T-O-N-0 TEM C-I-L-I-
C-A JUNTO.
R-A-N-T PEDRA CURA MOSTRAR VER TEM C-C-

L-I-C-A DENTRO JUNTO
TEM C-I-L-I-C-A TEM TAMBÉM

Q-U-A-R-T-Z-0 MISTURAR JUNTO SURGIR 

MISTURAR TER COLOCAR C-I-L-I-C-A

Estes dois trechos de tradução e interpretação simultânea do 
português para a lingua brasileira de sinais evidenciam a grande perda de 
informação durante o processo, bem como, a distorção da informação em 
vários momentos. Não há observância da estrutura da língua de sinais em 
várias passagens, as escolhas lexicais são inadequadas e o conteúdo 
semântico é mudado, por exemplo: 

(1) ... TEMPERATURA DIMINUIR BAIXO FRIO MUITO C-I-L-I-C-A MUITO COLOCAR G-S MISTURAR (versão
do Intérprete)

...
(versão em português)
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Estes dois trechos de tradução e interpretação simultânea do 
português para a lingua brasileira de sinais evidenciam a grande perda de 
informação durante o processo, bem como, a distorção da informação em 
vários momentos. Não há observância da estrutura da língua de sinais em 
várias passagens, as escolhas lexicais são inadequadas e o conteúdo 
semântico é mudado, por exemplo: 

(1) ... TEMPERATURA DIMINUIR BAIXO FRIO MUITO C-I-L-I-C-A MUITO COLOCAR G-S MISTURAR (versão
do Intérprete)

...
(versão em português)

Na língua brasileira de sinais, a estrutura equivalente seria: 

(1a) ... T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-A BAIXA, C-E-L-I-A-C-A ALTO, G-S ALTO IX<CELIACA>

O intérprete escolheu o sinal DIMINUIR ao invés do sinal BAIXA, 
acrescentou a informação FRIO que não consta na versão original, não 
utilizou o anafórico para indicar que na celíaca havia altas quantidades de 
gases, modificando o significado da sentença dizendo que os gases se 
misturaram com a celíaca. Além disso, utilizou o sinal MUITO para indicar 
ALTO.

Em quase todas as passagens encontram-se distorções graves desse 
tipo. Isso evidencia a falta de domínio das línguas utilizadas pelos 
intérpretes e a falta de habilidade em realizar a tradução e interpretação 
simultânea. 

Também foram observados acréscimos de informações. 0 intérprete 
faz uma interpretação do que está sendo dito e oferece explicações 
pessoais a respeito do conteúdo que está sendo ministrado pelo professor. 
Veja a seguinte passagem: 

A medida que vai diminuindo, começa 
a aumentar a quantidade dos outros. 
Olha aqui ó... Principalmente porque há 
ferros magnesianos.

0 que são ferros magnesianos?

Temos os minerais. Eu vou falar dos 
minerais magnos e feltono (?)

JUNTO SURGIR M-A-G-M-A-S TAMBÉM PEDRA G-
R-A-N-I-T-I-N-0 <HN> POR CAUSA M-A-G-
M-A-S TER MAIS MAIS SURGIR Q-U-A-R-T-Z-0 C-I-

L-I-C-A DIMINUIR  DIMINUIR COMEÇAR OUTRO 

AUMENTAR AUMENTAR C-I-L-I-C-A DIMINUIR

Ferro M-A-G-N-E-S-I-A-N-0 aumentar 
junto mais mais rnais N-I-Q-U-E-L 
diminuir

Vejam que nesta passagem, o intérprete tirou conclusões sobre o 
conteúdo ministrado pelo professor e ofereceu suas conclusões na 
língua alvo. 
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Outra constatação da pesquisa refere à qualidade da interpretação. 
A medida em que o tempo passa, se perde qualidade na interpretação. 
Os erros nas escolhas lexicais, os erros nas decisões quanto ao significado 
são progressivamente muito maiores após a primeira hora de interpretação 
simultânea. 

Um problema comum observado entre os intérpretes em sala de aula, 
principalmente após algum tempo de interpretação simultânea, embora 
tenha sido encontrado em alguns casos também no início da atuação, 
foi a simplificação das informações. A amostra de Amy evidencia esse 
aspecto: 

E o que eu tenho?

Aquilo que tem um significado para 
mim. 0 que não tem significado, eu 
não vou selecionar.

Como se forma isso?

Então, como é?

Eu já tenho um conhecimento prévio e 
adquiro um conhecimento novo.

TEM SINAL (SIGNIFICADO) MEU <HN>
ASPAS TEM SINAL MEU <HN>
COLOCAR PEGAR COLOCAR PEGAR

AGORA CONHECER NOVO PRECISA 

APRENDER MELHOR

Estas amostras ilustram os seguintes problemas identificados no 
processo de tradução e interpretação da língua portuguesa para a língua 
de sinais: 

(1) omissão de informações dadas na língua fonte; 

(2) acréscimos de informações inexistências na língua fonte; 

(3) distorções semânticas e pragmáticas em menor ou maior grau do 
conteúdo veiculado na língua fonte; 

(4) escolhas lexicais inapropriadas. 
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(4) escolhas lexicais inapropriadas. 

Os comprometimentos gerados a partir destes problemas são tão 
grandes que as questões estruturais ficaram em segundo plano. As 
estruturas lingüísticas utilizadas apresentam inadequações, mas o 
comprometimento no nível semântico é tão maior e as escolhas lexicais 
são tão equivocadas que inviabilizaram a análise no nível puramente 
estrutural. 

A existência de problemas desta ordem evidencia que a necessidade 
de profissionalização do intérprete de língua de sinais através de formação 
e qualificação permanente é urgente. Os intérpretes precisam de 
instrumentalização formal para atuar nesta profissão. 

A partir das análises dos dados, foram também observados alguns 
efeitos da diferença na modalidade da língua no processo de interpretação 
que serão mencionados a seguir: 

• os intérpretes quando traduzem do português para a língua de 
sinais estão expostos fisicamente diante dos surdos e, muitas 
vezes, diante dos demais participantes da situação comunicativa; 

• os surdos normalmente não têm como checar a interpretação feita 
pelo intérprete; 

• os intérpretes estabelecem um vínculo com os surdos através do 
olhar, restringindo a participação do falante, dependendo da 
disposição física dos participantes; 

• o fato de estarem expostos e conectados visualmente com os 
surdos permite o acesso a comentários e indagações 
durante a interpretação sem interferência direta no discurso do 
falante;

• dependendo do contexto comunicativo, o intérprete acaba 
assumindo uma função que extrapolaria as relações convencionais 
de tradução e interpretação minimizando o papel do falante 
(sala de aula); 
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• estabelece-se uma relação de confiança que depende, inclusive, de 
uma relação que extrapola a profissional (os intérpretes têm que 
conviver com os surdos, eles não têm acesso à língua de sinais de 
outra forma); 

• a diferença na modalidade permite o uso concomitante de sinais e 
de palavras orais comprometendo a estrutura da língua de sinais; 

• o intérprete ao traduzir do português para a língua de sinais não 
interfere (não atrapalha) a fala do ministrante/do palestrante. 

Tais diferenças precisariam ser consideradas na formação dos 
intérpretes de língua de sinais. Constatou-se que o domínio das línguas 
não garante a qualidade da interpretação, uma vez que os intérpretes 
selecionados são fluentes em ambas as línguas. Mais do que nunca, pensar 
no intérprete de língua de sinais na sala de aula para intermediar a 
interação professor-aluno em que se deve dar o processo de ensino-
aprendizagem é uma responsabilidade enorme e exige qualificação 
específica na área da interpretação e nas áreas de conhecimento 
envolvidas. 


