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ROLUL INTERPRETULUI DE LIMBAJ MIMICO-GESTUAL ÎN 

PROCESUL DE INTEGRARE AL PERSOANELOR CU DEFICIENŢE DE 

AUZ ŞI CU SURDOCECITATE 

Ioana TUFAR 

 
Lucrarea de față intenționează să surprindă rolul interpretului de limbaj mimico-gestual în 

procesul de integrare al persoanelor cu deficienţe de auz şi cu surdocecitate în context 

bilingv și bicultural. Ne-a interesat să analizăm competențele interpreților în ceea ce 

privește facilitarea comunicării în contextul educației bilingve. Analizând competenţele 

lingvistice și interpersonale ale interpretului de limbaj mimico-gestual am subliniat şi 

importanţa respectării componentelor culturale deoarece limbajul mimico-gestual reprezintă 

pe lângă un sistem lingvistic și un vast depozit cultural. 

 
interpret, limbaj mimico-gestual, facilitator, integrare 

 

The present work intends to capture the role of the Sign Language interpreter in the 

integration of Deaf and Deafblind persons in the bilingual and bicultural context. We were 

interested to analyze the interpreter’s skills to facilitate communication in the context of 

bilingual education. Analyzing the linguistic and interpersonal skills of the Sign Language 

interpreters, we have outlined also the importance of respecting cultural components 

because Sign Language is a linguistic system but also a vast cultural deposit. 

 

1. Interpretariatul în/din limbajul 

mimico-gestual: proces necesar pentru 

o comunicare eficientă 
 

Procesul de comunicare se desfăşoară într-un 

context, care asigură referinţa pentru interacţiune 

şi presupune că cei doi participanţi accesează 

acelaşi cod, un limbaj sau un sistem de 

comunicare (Hébert, 2006). În cazul în care cei 

doi parteneri de conversaţie nu utilizează acelaşi 

cod lingvistic, ci unul dintre ei folosește limbajul 

verbal şi celălalt  limbajul mimico-gestual este 

necesar serviciul unui  interpret care să faciliteze 

comunicarea. Comunicarea persoanelor cu 

deficiente de auz sau a celor cu surdocecitate este 

un proces complex cu o însemnătate crucială 

pentru dezvoltarea acestora şi pentru funcţionarea 

lor la parametri optimi în interacţiunile sociale. 

Eterogenitatea manifestată în comunitatea 

persoanelor deficiente de auz este determinată în 

principal de contextul educaţional şi familial, dar 

și de accesul acestora la informații.  

Interpretariatul în și din limbajul mimico-

gestual este un proces necesar pentru o 

comunicare eficientă și impune respectarea 

funcţiilor comunicării care, conform analizei lui 

Jakobson (1960) sunt: emotive, conative, 

referenţiale, fatice, metalinguale și poetice. 

Herbert (1979) consideră că cei trei paşi 

importanţi în procesul de interpretare sunt: 

înţelegerea, conversia şi prezentarea. El include, 

în cadrul înţelegerii, capacitatea interpretului de a 

percepe mesajul original, cunoaşterea profundă a 

limbajului folosit, cultura celui care vorbeşte, 

pregătirea interpretului în diverse arii de educaţie 

şi cunoaşterea particularităţilor subiectului. 

Conversia este procesul de decodificare a 

mesajului şi de integrare a sensului în limbajul 

prezentat; aceasta include detalii referitoare la 

procesări cognitive din sfera limbajului receptiv, 

capacitatea interpretului de a înţelege, 

decodificând şi recodificând concepte referitoare 

la metafore sau glume ale vorbitorului. 

Prezentarea interpretului trebuie să includă un 

bun control al organelor de articulaţie, a 

gesturilor şi accentelor şi, în general, o bună 

educaţie ca vorbitor în public. 

 

2. Înterpreteriatul în contextul educației 

bilingve și biculturale 
 

Educaţia adecvată a deficienţilor de auz şi a 

persoanelor cu surdocecitate este esenţială pentru 

ca ei să ajungă la un nivel de egalitate şi chiar de 

competiţie cu persoanele auzitoare şi să acceseze 

cu succes serviciile de interpretariat pentru a 

obţine informaţii adaptate din mediu. 

Între limbajul mimico-gestual şi limbile orale 

apar diferenţe semnificative din cauza 

modalităţilor de producere şi receptare a acestora, 

precum și de aspectele culturale implicate. Pentru 

a înţelege acest lucru, autorii cărţii A Joureny into 
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the Deaf World (O călătorie în lumea surzilor), 

Harlen L., Hoffmeister R., Bahan B. (1996) 

clarifică noţiunea de comunitate a deficienţilor de 

auz, ca fiind o cultură de sine stătătoare; la fel ca 

în toate celelalte culturi, limba joacă rolul 

principal în definirea identităţii etnice, protejarea 

valorilor şi a tradiţiilor. Astfel, comunitatea 

surzilor este alcătuită din membrii unei minorităţi 

culturale şi nu sunt consideraţi copia imperfectă a 

semenilor lor auzitori. În consecinţă, cea mai 

bună cale de a dispune de o dezvoltare adecvată şi 

de a avea şanse de reuşite în societate este inițial 

învățarea limbajului mimico-gestual și apoi 

învăţarea limbii vorbite în ţara de origine ca a 

doua limbă. Actul din 1965 privind Educaţia 

Bilingvă din Statele Unite (Elementary and 

Secondary Education Act- ESEA) prevede 

crearea unei game variate de programe care 

încurajează folosirea limbilor minoritare. 

Instrucţia bilingvă se caracterizează prin 

următoarele elemente: materia de învăţământ este 

predată în faza de tranziţie în limba maternă a 

elevului; limba oficială a ţării este predată ca a 

doua limbă; se predă istoria, cultura şi limba 

minoritară, dar atenţie egală este acordată acestor 

materii şi în limba majoritară; încurajarea unei 

imagini de sine pozitive a elevilor; dezvoltarea 

capacităţii cognitive a elevilor. 

În literatura de specialitate, găsim studii 

comparative importante pe tema educaţiei 

monolingve-bilingve şi nu este deloc surprinzător 

faptul că rezultatele pun în evidenţă avantajele 

clare în cazul implementării educaţiei bilingve 

(Lessow-Hurley, 1991). S-au constatat avantaje în 

contextul educaţiei bilingve în urma 

numeroaselor teste de citire şi ascultare, de 

verificare a abilităţilor lingvistice, a cunoştinţelor 

în domeniul matematicii, al ştiinţelor sociale, dar 

şi de evaluare a atitudinii faţă de şcoală şi de sine. 

Specialiştii din acest domeniu susţin ideea că 

timpul investit în înzestrarea copiilor cu 

cunoştinţele de bază în limba lor principală este 

totodată timp investit în însuşirea celei de-al doua 

limbi. Mai mult decât atât, dezvoltarea 

cunoştinţelor în prima limbă dezvoltă capacităţi, 

care se transferă, parţial, în percepţia celeilalte 

limbi, înlesnind, de exemplu, interpretarea 

registrului formal al limbii. În urma studiilor sale 

în domeniul bilingvismului, psihologul Kenji 

Hakuta (1986, 1998, 2003) a ajuns la concluzia că 

persoanele crescute în mediu bilingv dispun de o 

flexibilitate cognitivă mult mai pronunţată decât 

cele crescute în mediu monolingv. Expertul 

canadian Wallace Lambert, a subliniat aceeaşi 

idee, declarând în urma experimentelor făcute, că 

persoanele bilingve sunt mult mai atente şi percep 

mult mai uşor relaţiile semantice între cuvinte 

decât semenii lor monolingvi, analizează mult 

mai uşor structuri sintactice şi descoperă reguli 

generale mult mai logic şi rapid (Genesee, 

Tucker, & Lambert, 1975). 

Metoda bilingvă/biculturală de educaţie este 

ca un „arsenal de mijloace”, atât lingvistice cât şi 

culturale, care oferă o bază destul de solidă; 

astfel, surzii bilingvi sunt în stare să facă faţă 

tuturor provocărilor şi greutăţilor în lumea 

deficienţilor de auz, dar şi în cea a auzitorilor. 

Folosind aceste mijloace în măsura în care ei simt 

nevoia să o facă, ei decid încă de la o vârstă 

fragedă cum trebuie să se comporte în cele două 

lumi ca să obţină apoi, pe timp ce trece, un simţ 

de autonomie şi independenţă personală, cât şi 

abilităţile ce le vor ghida în alegerea propriului 

itinerariu (Lane, Hoffmeister & Bahan, 1996). 

O educaţie adecvată este cu atât mai necesară, 

cu cât cresc aşteptările pieţei forţei de muncă la 

ora actuală. Astfel, pentru a ţine pas cu această 

tendinţă, deficienţii de auz sau persoanele cu 

surdocecitate trebuie să aibă acces la o educaţie 

adecvată, de calitate, în care să nu fie 

discriminaţi. Modelul bilingv de educaţie poate 

constitui baza unui sistem funcţional de 

integrarea în societate, proces firesc şi chiar mai 

mult decât atât, un pas la care deficienţii de auz 

sau persoanele cu surdocecitate au dreptul, iar 

societatea are obligaţia să le respecte opţiunea. 

În contextul educaţiei bilingve/biculturale, 

conform adaptării lui Roy (2000), interpreţii de 

limbaj mimico-gestual trebuie: să primească 

mesajul auditiv sau vizual, să fie fluenţi în cele 

două limbi, să fie familiarizaţi cu problema şi să 

facă apel la cunoştinţele anterioare, să înţeleagă 

mesajul sursă, să analizeze mesajul în 

profunzime, să identifice inter-relaţiile din cadrul 

mesajului, să recunoască alte elemente utile cum 

ar fi: gesturi, expresii faciale, stilul de prezentare, 

schimbări în ritm, intensitate şi în limbajul 

trupului, să omită unele cuvinte, dar în acelaşi 

timp să nu piardă sensul ideii, să reţină aspectele 

nonverbale printr-un proces de vizualizare, să 

caute sinonime, să recreeze mesajul în limbajul-

ţintă, să producă mesaje coerente orale şi 

respectiv gestual motrice.  

Gândindu-ne la competenţele interpretului de 

limbaj gestual în ceea ce priveşte facilitarea 

comunicării în contextul educaţiei biculturale, 

trebuie accentuată şi importanţa componentei 
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culturale deoarece limbajul mimico-gestual 

reprezintă un vast depozit cultural. 

 

3. Competenţele interpreţilor de limbajul 

mimico-gestual 
 

Interpreţii calificaţi de limbaj mimico-

gestual sunt profesionişti a căror sarcină cere 

multă atenţie, tact şi abilități specifice. Pe 

parcursul îndeplinirii sarcinilor, interpretul se 

gândeşte în acelaşi timp în două limbi; acest lucru 

înseamnă că cele două părţi ale creierului său 

lucrează simultan (Emmorey, 2003). Pentru a 

funcţiona la parametri corespunzători şi a menţine 

în acelaşi timp integritatea mesajului, interpretul 

trebuie să posede o mulţime de competenţe 

învăţate pe parcursul programului educaţional de 

formare şi apoi consolidate în experienţele 

cotidiene de interpretare. 

Trebuie să fim conştienţi de faptul că 

oricând poate exista un element necunoscut în 

procesul de interpretare la care interpretul trebuie 

să fie pregătit să-i facă faţă. Situaţia cea mai 

solicitantă este în cursul unei conversaţii, 

deoarece interpretul aşteaptă să audă cuvintele 

emise de participanţii la conversaţie, care de 

multe ori conţin cuvinte ce nu au un corespondent 

gestual. Pentru a reduce tensiunea produsă de 

elementul necunoscut interpreţii sunt încurajaţi să 

se familiarizeze dinainte cu subiecţii pe care-i vor 

interpreta și să se specializeze pe domenii 

specifice. 

Putem să urmărim mai multe categorii de 

competenţe pe care interpreţii de limbajul 

mimico-gestual trebuie să le prezinte, dar în 

esenţă se pot rezuma la competenţele lingvistice 

şi competenţele interpersonale. 

 

3.1. Competenţe lingvistice 

 

Interpreţii au nevoie de cunoaşterea temeinică 

a limbajului verbal şi scris, fiind necesare accesul 

rapid la termeni din vocabulare specializate şi 

capacitatea de a înţelege multe accente regionale 

sau străine. Limbajul verbal al interpreţilor nu 

trebuie să prezinte un accent prea marcant, iar 

prezentarea lor verbală trebuie să evite monotonia 

sau calitatea deficitară. 

Interpreţii trebuie să prezinte competenţe 

bilingve excelente de limbaj mimico-gestual, 

inclusiv variantele regionale şi multe mijloace de 

a procesa limbajul verbal într-un cod gestual. Ei 

trebuie să fie flexibili în felul cum interpretează 

pentru a se adapta la persoane de diferite grupe de 

vârstă, origini etnice, nivele educaţionale şi 

sociale. Ei trebuie să se adapteze la condiţii cum 

ar fi: sesizarea nuanţelor subtile din conferinţele 

guvernamentale sau diplomatice, precizia tehnică 

din cercurile academice, eleganţa şi estetica din 

cercurile teatrale sau literare. E nevoie de umor 

sau rezervare, după cum dictează condiţiile 

(Pöchhacker, 2004). 

Interpretarea eficientă presupune ca interpretul 

să restructureze informaţia în funcţie de client, iar 

lipsa de eficienţă este legată de trei factori: 

incapacitatea interpretului de a analiza mesajul 

primit cu suficientă profunzime, alegerea 

inadecvată a limbajului-ţintă dat şi a lipsei de 

competenţă în gramatica şi lexicul limbajului-

ţintă. 

În afară de fluenţa în fiecare limbă, se aşteaptă 

ca interpretul să fie în măsură să interpreteze din 

limbajul verbal în forma gestuală adecvată 

cerinţelor persoanei care receptează. Abilitarea de 

a interpreta din varietăţile aceluiaşi limbaj gestual 

în registrul corespunzător al limbajului verbal 

este necesară. Gesticulând şi vorbind simultan, 

interpretul poate evita omiterea unor informaţii. 

Interpretarea de la gest la voce necesită o 

combinare a competenţelor interpretului 

menţionate mai sus. Ea are loc în situaţiile în care 

persoanele surde sunt într-un grup, dar nu se văd 

unele pe altele. Interpreţilor li se cere să fie 

capabili să primească un mesaj gesticulat şi să-l 

interpreteze simultan în limbaj verbal, în timp ce 

gesticulează acelaşi mesaj. Această sarcină este 

atât de solicitantă încât mulţi nu o pot realiza. 

Când una dintre persoanele cu deficienţă de auz 

din audienţă face un comentariu fără să 

folosească vocea, interpretul este obligat să 

folosească vocea în traducere în beneficiul 

auzitorilor care nu cunosc gesturile, când repetă 

în acelaşi timp mesajul în gesturi pentru surzii 

care nu pot să vadă.  

Dacă doi sau mai mulţi interpreţi lucrează în 

echipă, atunci unul se poate ocupa de 

interpretarea cu voce, în timp ce celălalt se 

concentrează pe interpretarea gesturilor. În acest 

fel niciunul din interpreţi nu este suprasolicitat, 

iar abordarea în echipă poate fi într-adevăr 

eficientă. Este recomandabil să existe pauzele de 

odihnă ale interpreţilor după circa 30 de minute 

de activitate. 
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3.2. Competenţe interpersonale 

 

Cokely (2004) descrie interpretul de limbaj 

gestual din perspectiva competenţelor personale 

şi interpersonale, ca o persoană care prezintă 

caracter moral şi este onest, conştiincios, demn de 

încredere şi matur din punct de vedere emoţional. 

Pe lângă aceste condiţii necesare, mai menţionăm 

faptul că interpretul trebuie să analizeze rapid o 

situaţie nouă care poate apărea în sarcina sa, să 

intuiască modul în care vor interacţiona 

participanţii şi apoi să fie sigur că fiecare 

participant este familiarizat cu felul în care 

acţionează interpretul. El trebuie să sesizeze când 

vorbitorul se apropie de sfârşitul mesajului sau 

când face numai o pauză, dar şi să cunoască 

regulile ambelor forme de limbaj. 

Interpretul poate fi asemănat cu un „dirijor de 

trafic”, iar perturbarea sa poate avea consecinţe 

nedorite. El nu poate fi întrerupt cu întrebări sau 

deranjat cu aprecieri. El trebuie „să-l citească” 

atent pe cel care vorbeşte şi să judece intenţiile 

celor care gesticulează pentru a şti cum să 

faciliteze interacţiunea. Dacă interacţiunea este de 

lungă durată, pot apărea momente în care 

interpretul să împărtăşească din experienţele lui 

sau din cunoştinţele de specialitate. 

Interpreţii au nevoie de pauze pentru a-şi 

satisface necesităţile personale şi de condiţii 

confortabile pentru a-i putea ajuta pe alţii. 

Interpreţii trebuie să fie familiarizaţi cu cultura 

persoanelor cu deficienţă de auz, dar şi cu cea a 

auzitorilor. Se aşteaptă ca interpretul să realizeze 

o interpretare la intersecţia hotarelor diferenţelor 

culturale. De exemplu, un cuvânt sau o frază care 

poate să prezinte o conotaţie pozitivă pentru o 

persoană cu deficienţă de auz, poate să nu aibă 

nici o semnificaţie pentru un auzitor. 

În urma studierii corelaţiilor între mai mulţi 

factori implicaţi în interpretare, Schein  & 

Stewart (2002) menţionează că un interpret de 

succes este de dorit să fie independent, să nu fie 

temător, să nu fie rigid şi să nu caute simpatie 

pentru sine. În afară de inteligenţă, personalitate 

adecvată şi motivaţie puternică, interpretul 

trebuie să dispună de competenţe motorii pentru 

realizarea corectă a limbajului semnelor gestuale. 

Pregătirea personală este o parte necesară a 

sarcinii profesionale pentru toţi interpreţii. Ei pot 

cere dinainte unele din următoarele date: 

materiale scrise; ordinea de zi (care este foarte 

importantă), lista cu numele participanţilor. De 

asemenea, ei pot solicita o întâlnire în prealabil cu 

clienţii cu deficienţe de auz şi cu alţi vorbitori 

pentru a discuta ce se va prezenta sau ce se va 

discuta. Timpul de pregătire poate fi diferit pentru 

fiecare sarcină, totuşi, acest proces este necesar, 

iar uneori se poate simţi nevoia unui timp 

suplimentar de pregătire datorită complexităţii 

temei abordate sau a auditoriului care poate 

necesita adaptări specifice în cazul în care acesta 

cuprinde şi persoane cu surdocecitate. 

Conform lui Pöchhacker (2004), competenţa 

interpreţilor de limbajul mimico-gestual  este 

congruenţa dintre standardele de performanţă şi 

calificările acestuia. Întregul proces de 

interpretare trebuie să se desfăşoare conform 

codul etic care  conţine următoarele principii: 

confidenţialitatea, precizia/acurateţea transmiterii 

informaţiilor, imparţialitatea, discreţia, 

recompensarea pentru serviciul prestat, 

profesionalismul, aprecierea prin testare şi 

educaţia permanentă (SASLI, 1994, 1995). 

 

4. Considerații pragmatice privind rolul 

interpretului de în procesul de 

integrare al persoanelor cu deficienţe 

de auz şi cu surdocecitate 
 

Pentru a surprinde opinii despre rolul 

interpretului de limbaj mimico-gestual am realizat 

un interviu semistructurat implicând 6 adulţi cu 

surdocecitate congenitală sau dobândită din 

cadrul Asociaţiei Naţionale a Persoanelor cu 

Surdocecitate din România, 6 membri ai familiei 

acestora sau prieteni apropiaţi. Vârsta 

participanţilor a variat între 21 şi 68 ani. Dintre 

persoanele cu surdocecitate, trei au prezentat 

surdocecitate congenitală şi celelalte trei persoane 

au prezentat surdocecitate dobândită din cauza 

meningitei, a diabetului şi, respectiv,  a senectuţii. 

Persoanele cu surdocecitate au fost intervievate 

individual, în întâlniri de  aproximativ 30 de 

minute, timp în care, pe lângă întrebările 

interviului semi-structurat, li s-au adresat şi 

anumite întrebări clarificatoare. În cazurile E.G, 

C.G., V.A. şi A.B. comunicarea s-a desfășurat cu 

ajutorul unui interpret. Interviurile care implicau 

limbajul mimico-gestual au fost înregistrate video 

şi transcrise ulterior, obţinându-se 50 de pagini 

scrise la un rând. 

Prealabil derulării interviului, participanţii au 

fost informaţi asupra scopului studiului, duratei  

estimate a interviului şi asupra dreptului de a se 

retrage sau a întrerupe interviul dacă doresc. S-a 

menţionat că răspunsurile la întrebări sunt 

utilizate în scop de cercetare şi nu sunt supuse 
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unor judecăţi morale, de valoare sau de 

corectitudine.  

Pentru prelucrarea datelor obţinute din 

interviuri s-a utilizat analiza tematică (Boyatzis, 

1998) ce reprezintă o modalitate coerentă de 

organizare şi decriptare a unor materiale, prin 

raportare la întrebările specifice cercetării 

întreprinse. În continuare voi prezenta extrase din 

conținut care exemplifică opiniile referitoare la 

rolul interpretului și sunt identificate de numărul 

liniei din documentul utilizat în prelucrarea 

interviurilor transcrise. 

 

„Interpretul uşurează comunicarea în situaţii 

publice”(l.557); „Interpretul este deosebit de 

important în receptarea şi transmiterea 

informaţiilor corecte, nedistorsionate. Trebuie să 

fie flexibil, cu foarte bune abilităţi de comunicare 

şi cu un vocabular variat dezvoltat. Trebuie să 

ştie să utilizeze repede sinonimele pentru a 

explica anumite cuvinte”( l.558-560); 

„Interpretul, este foarte  util pentru mine. El mă 

ajută în toate, să comunic, să mă informez, mă 

face să înţeleg tot ceea ce doresc să ştiu. Cel mai 

bine înţeleg scrisul interpretului meu, care este 

mare, apăsat, citeţ, prescurtat, rapid. Persoana 

cu surdocecitate nu se poate descurca singură, 

fără cineva” (l.561-563); „Întotdeauna am 

afirmat că, interpretul este puntea de legătură 

între persoana cu surdocecitate şi lume. 

Metaforic vorbind, persoana cu surdocecitate  ar 

fi televizorul, care nu funcţionează fără cablu, 

reprezentat de interpret. Desigur, interpretul 

trebuie să transmită totul şi trebuie să cunoască 

îndeaproape situaţia persoanei cu surdocecitate, 

modul de comunicare etc, pentru ca să reuşească 

să se facă cel mai bine înţeles. Persoana cu 

surdocecitate trebuie să se simtă confortabil şi în 

siguranţă în prezenţa interpretului său. 

Interpretul facilitează comunicarea, uşurează 

comunicarea în situaţii publice, ajută atât în 

comunicare cât şi în orientare şi mobilitate”( 

l.565-573); „Interpretul este ca o punte în 

comunicare, ajută în comunicare, integrare şi în 

mişcare în mediu. Interpretul împlineşte o nevoie 

a persoanei cu surdocecitate. De multe ori am 

avut nevoie de traducere şi de ajutor când nu am 

văzut mi-a explicat ce se întâmplă”( l.574-576); 

„Interpretul are un rol crucial în comunicare 

pentru că o facilitează, o uşurează în situaţii 

publice, încurajează adaptarea la situaţii noi, 

încurajează integrarea şi la nevoie ajută în 

orientare şi mobilitate” (l.577-578); „Interpretul 

uşurează comunicarea. El trebuie să înţeleagă 

bine despre ce se vorbeşte şi apoi să transmită 

persoanei aşa încât să înţeleagă. De multe ori e 

nevoie să simplifice cuvintele pentru ca persoana 

să înţeleagă clar. Mă adaptez mai uşor dacă am 

un interpret bun care să mă ajute”(l.580-582); 

„Interpretul are rolul de facilitator al 

comunicării, precum şi ghid în orientare şi 

mobilitate pentru acele persoane care sunt fără 

rest de vedere”( l.584-585); „Am nevoie de 

interpret în instituţii, la banca, la plata facturilor, 

la cumpărături, fac lista cu ceea ce doresc, mă 

informează. Apelez la interpret când doresc să 

merg undeva, la plimbare sau în alt oraş, în 

străinătate, când merg să pun scrisori la poştă, 

sau să ridic pachete, etc.”( l.595-597); „Oriunde, 

în afara casei, are nevoie neapărat de interpret: 

instituţii publice, conferinţe, biserică, 

judecătorie, notar, avocat, sistemul de sănătate, 

etc.”( l.598-599); „Am solicitat interpret la 

doctor, la notar, la biserică, la şedinţele 

Asociaţiei Adulţilor cu Surdocecitate, la 

conferinţe naţionale şi internaţionale (am fost în 

foarte multe ţări printre care Finlanda, Africa de 

Sud, SUA…peste tot cu interpret)”( l.600-602); 

„Oriunde e nevoie de interpret când două 

persoane trebuie să discute, dar nu ştiu aceeaşi 

limbă. Cel mai important e la instituţii, la notar, 

judecătorie, spital”( l.606-607); „Am beneficiat 

de interpret la instituţii publice, judecătorie, 

notar, avocat şi în sistemul de sănătate. Stiu că 

mă ajută să mă integrez în societate”(l.608-609);  

 

Concluzie 
 

 Rolul interpretului în comunicarea eficientă 

este un laitmotiv care apare frecvent atât în 

cazurile persoanelor cu deficiențe de auz, a 

persoanelor cu surdocecitate, cât şi a apropiaţilor 

lor. Esenţial este faptul că interpretul lucrează atât 

în beneficiul persoanelor cu deficiențe de auz  și a 

celor cu surdocecitate, cât şi al auzitorilor 

deoarece el mijloceşte înţelegerea bilingvă și 

biculturală dintre ei. Fără serviciile unui interpret 

persoana cu deficienţă se lovește de dificultăți în 

comunicare pentru că de multe ori nu poate fi 

înţeleasă de partenerul dialogal auzitor dacă 

foloseşte numai limbajul mimico-gestual sau alte 

sisteme specifice persoanelor cu surdocecitate. În 

acest context, este esenţială şi educaţia 

persoanelor cu surdocecitate pentru că interpretul 

depinde de bagajul cognitiv şi lingvistic al 

persoanei pentru care efectuează interpretarea. 
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Interpretariatul în și din limbajul mimico-

gestual în context bilingv poate constitui baza 

unui sistem funcţional integrativ în societate, 

proces firesc şi chiar mai mult decât atât, un drept 

al deficienţilor de auz și al persoanele cu 

surdocecitate care determină creşterea calităţii 

vieţii și nivelul de integrare al acestor persoane. 
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