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Já diz o ditado “duas cabeças pensam melhor que uma”, seguindo esta lógica o 

trabalho de interpretação em dupla já se justificaria. No entanto o trabalho de 

interpretação de Libras em dupla ainda está longe de ser unanimidade na atuação de 

profissionais de tradução e interpretação de libras - TILS, na prática ainda existem 

muitos profissionais trabalhando sozinhos, é por esse motivo que resolvi abordar este 

assunto. 

Praticada cotidianamente no ambiente educacional, a interpretação de Libras 

por ser, na maioria das vezes simultânea exige muito do profissional, assim pretendo 

com este trabalho buscar e aprofundar argumentos que embasam a contratação de, no 

mínimo, dois profissionais por sala de aula. Portanto este trabalho tem também como 

objetivo discutir e justificar o trabalho de interpretação de libras em dupla. 

 Como metodologia tomo como base as bibliografias consultadas e minhas 

experiências profissionais vivenciadas, além disso, me apoio também em normativas e 

convenções coletivas de intérpretes de línguas orais estabelecendo um comparativo com 

práticas comuns na tradução e interpretação de Libras.  

No momento da interpretação além dos fatores externos variáveis tais como 

ambiente barulhento, falta de luminosidade ou em excesso, usuários das línguas 

envolvidas com níveis linguísticos diversificados, visibilidade á todos os olhares, entre 

outros. Lida ainda, imprescindivelmente, com processos metais assim como afirma 

Quadros (2004) pela complexidade do trabalho de interpretação conforme o tempo 

passa a qualidade de interpretação tende a decair, portanto o ato de interpretar envolve 

processos altamente complexos exigindo deste profissional um grande esforço mental. 

Além do esforço metal há também o esforço físico, pois segundo Lima (2006) 

a profissão de Intérprete de língua de sinais tem sido identificada como risco para 

problemas relacionados ao trabalho, podendo desencadear transtornos biomecânicos dos 
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membros superiores. Justificando-se mais uma vez a importância da implementação de 

estratégias para redução de risco de doenças ocupacionais, além disso, o excesso de 

interpretações diárias sem intervalos para repouso dos interpretes favorecem o 

aparecimento de lesões por esforços repetitivos (LER).  

Como experiência positiva possível em trabalho equipe, tenho a prática de 

fazer notações, que servem tanto para futuras pesquisas de termos ou nomes de autores, 

como para dar dicas sobre desempenho do colega com objetivo de colaborar para 

aperfeiçoamento da competência tradutória. 

A partir da reflexão sobre alguns itens do documento encontrado na Home 

Page da Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, percebo que 

diferentemente da realidade dos TILS os intérpretes de línguas orais já têm esta prática 

de trabalho em duplas ou equipes já consolidada e convencionada, no documento é 

citado a atuação de no mínimo dois profissionais, a criação de tais documentos como 

convenção coletiva dos TILS pode ajudar na consolidação do trabalho em dupla como 

uma prática. 

 


