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RESUMO

O estudo apresenta uma análise de como se deu a formação dos instrutores de libras em Sergipe de 2002
a 2011. Adotando como procedimento metodológico a revisão bibliográfica e análise documental. A
referida pesquisa aconteceu no período de março a junho de 2013. Como principais resultados registrou-se
que a criação da função de instrutor de língua de Sinais foi de grande relevância para a comunidade surda
uma vez que representa respeito ao sujeito que possui sua própria língua e que tem por direito e
competência disseminar essa língua e consequentemente possibilita sua inclusão social por meio da
inserção do mercado de trabalho como multiplicador de sua língua. No entanto, precisamos refletir sobre a
formação acadêmica desse profissional de modo a poder garantir não somente a inserção no mundo do
trabalho, mas sua permanência.
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ABSTRACT

The study presents an analysis of how was the training of instructors Sign Language in Sergipe
2002-2011. Adopting methodological procedure the literature review and document analysis. That
research took place in the period from March to June 2013. The main results reported that the creation of
the position of instructor of pounds was of great relevance to the deaf community as it is about this guy
that has its own language and that is the right and responsibility to disseminate the language and thus
provides a social inclusion through the insertion of the labor market as a multiplier of your tongue.
However we need to reflect on the academic training of these professionals in order to ensure not only
entering the world of work, but its permanence.
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INTRODUÇÃO

Para a inclusão do aluno surdo[3] em sala de aula, a escola deve prever modificações em toda sua
estrutura física, curricular, avaliativa e investir na formação de recursos humanos, em especial, o
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tradutor e Intérprete[4] de Libras uma vez que esta inclusão, necessita da Libras – Língua Brasileira
de Sinais.

Este artigo visa refletir acerca da situação da formação dos instrutores[5] de Língua Brasileira de Sinais no
Estado de Sergipe no sentido de difundir a Libras e colaborar na formação de tradutores e intérpretes de
Libras, por meio das Secretarias de Educação e Organizações não Governamentais. Em 2002, a
regulamentação da Lei nº 10.436/2002 que, através do Decreto nº 5.626/2005, ratificou a Língua
Brasileira de Sinais como primeira língua da comunidade surda, e estabelece:

Art14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos
seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os
níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à
superior.

Art.15. Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de
Libras e o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda
língua para alunos surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica
[...]

A regulamentação da referida lei possibilitou o aumento da oferta de cursos de Libras financiados. No
entanto os cursos eram ministrados na maioria das vezes por profissionais vinculados as Secretarias de
Educação, ou seja, professores ou pessoas com forte vínculo com a comunidade surda, muitas vezes sem
a devida formação acadêmica. Apesar da Língua Brasileira de Sinais ser a língua da comunidade surda, a
possibilidade de um surdo ensinar era algo remoto. O ensino da Língua Brasileira de Sinais pelo surdo
torna-se possível quando a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos) em
parceria com o Ministério da Educação financia a formação do instrutor de Língua Brasileira de Sinais, por
meio do Programa Interiorizando a Libras.

Em 2001, foi ofertado o primeiro curso em Brasília que capacitou 54 surdos que deveriam atuar como
Agentes Multiplicadores em seus respectivos estados. O estado de Sergipe teve como representantes duas
surdas que, posteriormente, com as professoras Margarida Maria Teles e Alda Valéria Santos de Melo
contribuíram para a organização e disseminação da Língua Brasileira de Sinais no estado de Sergipe, por
meio de cursos básicos para professores e alunos surdos. De acordo com Dornelles e Zanella (2008,
[n.p]), o trabalho para a formação de instrutores surdos, na verdade, começou anteriormente, mais
precisamente na década de 1990,

[...] na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em 1993, para Surdos que
vieram de todo o Brasil para participarem do Congresso Latino-Americano de
Bilingüismo para Surdo, quando se utilizou uma apostila do material que foi
publicado posteriormente; dois na FENEIS - Rio, um em 1998 e outro em 2000,
quando se utilizou os livros “LIBRAS em Contexto”, em sua primeira versão [....].

No entanto, foi o Programa Interiorizando a Libras que efetivamente possibilitou a formação, de um maior
número de instrutores de Libras contemplado todos os estados da federação.

Partindo das considerações descritas e para o êxito do pretendido estudo foi desenvolvida uma análise de
como se deu a formação dos instrutores de libras em Sergipe no período de 2002 a 2011. Este período foi
assim delimitado uma vez que os cursos de formação de instrutores surdos, ofertados pela FENEIS em
parceria com o Ministério da educação- MEC foram iniciados em 2002-2008, como também o exame de
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proficiência iniciado em 2006, que também validam os surdos para atuarem como instrutores de Libras. A
referida pesquisa aconteceu no período de março a junho de 2013.

Como procedimento metodológico elegeu-se a revisão bibliográfica e análise documental fundamentando o
tema abordado como subsídio das fontes analisadas e pesquisadas.

TRAÇANDO CAMINHOS PERCORRIDOS DOS INSTRUTORES DE LIBRAS NO ESTADO DE SERGIPE

O Programa Interiorizando a Libras (estipulado para funcionar no período entre 2004 e 2008) foi um
convênio entre MEC/SEESP e FENEIS e APADA-DF/UnB, com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento (FNDE). Foram capacitados 1.740 professores e 400 surdos e os estados beneficiados
foram Acre, Roraima, Tocantins, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo,
Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Dentre os objetivos do programa estava o de apoiar técnico e
financeiramente cursos de capacitação de professores (surdos e ouvintes e instrutores surdos), do sistema
estadual, municipal e do Distrito Federal para o ensino da Libras em sala de aula.

O Programa Interiorizando a Libras estava dividido pelos seguintes cursos: Curso de Capacitação para
Instrutores de Libras, Curso Básico de Libras em Contexto; e Interpretação e Tradução. As aulas eram
presenciais com carga horária de 80 horas, exceto para o curso de capacitação de instrutores que era de
120 horas. Foi estabelecido que o número maior de vagas fosse destinado aos municípios interioranos (15
vagas) e 10 para a capital. A mesma distribuição de vagas foi providenciada para os pretendentes surdos
ao curso de instrutor.

A intenção nesta distribuição, centrada majoritariamente nos municípios interioranos, estava em
proporcionar aos professores e surdos daquelas localidades conhecimentos acerca da Língua Brasileira de
Sinais, pois se acreditou que, sendo levados por pessoas do próprio município, seria mais fácil realizar o
processo de disseminação.

Durante a realização dos cursos já mencionados, também houve palestras nas Faculdades locais, acerca
da importância da organização da comunidade surda em criar e freqüentar associações.

Em Sergipe foram organizados dois cursos de capacitação, com a participação de representantes da
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) o primeiro em 2002 no qual foram
aprovados 7 (sete) surdos e o segundo em 2006 onde foram aprovados 6 (seis). Ressaltamos que neste
ultimo os surdos que já atuavam como instrutores participaram no sentido de rever sua prática e
contribuir na formação dos demais. Outrossim, verificamos que os aprovados possuíam formação de
ensino fundamental e médio, o que a princípio não foi um empecilho, pois a grande maioria atuavam nas
ONGs, realizando cursos básicos ou através das Secretarias de Educação sob a supervisão de um
professor.

Quadro 1: Primeiro grupo de instrutores aprovados em Sergipe

Nº. NOME DO INSTRUTOR
1 Ann Raquel dos Santos
2 Cleverton de Andrade Santos
3 Fábio Alves
4 Givanilde dos Santos
5 José Emerson dos Santos
6 Liana Maynard Garcez Silva
7 Tânia Mara dos Santos Sampaio
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Fonte: Felipe (2008)

Quadro 2: Segundo grupo de instrutores aprovados em Sergipe

Nº. NOME DO INSTRUTOR
1 Amilton dos Santos Junior
2 Antônio Rubio Andrade de Carvalho
3 Cláudio da Silva Campos
9 Edilaine Oliveira
5 Elaine Thiara V. de Almeida
6 Geraldo Filho
7 Gilmara Bispo dos Santos
8 Gyslane Damares Feitosa
9 Hugo Melo de Oliveira
10 Jandson Santana dos Santos
11 Jeferson Feitosa de Almeida
12 José Paulo de Oliveira Filho
13 Jucimara Araújo da Silva
14 Laís Regina Santana
15 Luciene dos Santos
16 Mirelle Bomfim Barreto Santos
17 Presley Rhodney Pereira Santos
18 Rosana Costa de Jesus
19 Rosemeire Maria da Silva
20 Rubivânia Andrade de Carvalho
21 Sâmara Timótio dos Santos
22 Selma dos Santos Anchieta
23 Tatiane Alves de Andrade
24 Tatiane Souza Cruz

Fonte: Felipe (2008)

A política nacional hoje preconiza a formação continuada, por isso os cursistas que tiveram um baixo
aproveitamento na formação anterior, tiveram a oportunidade de participação da formação continuada no
CAS e em 2008 outras 4 (quatro) surdos foram aprovados. Totalizando em Sergipe 17 instrutores.

Nesta formação priorizava não apenas o conhecimento da língua de sinais que era um pré-requisito, mas o
conhecimento acerca de metodologia; gramática de Libras; prática de ensino e estágio.

No decorrer dos anos para atender as exigências legais as instituições de ensino superior passaram a
ofertar disciplinas de Libras, como também cursos de extensão, porem era pré requisito que os
ministrantes possuíssem graduação e em alguns casos pós graduação, inviabilizando a contratação dos
surdos e possibilitando assim a substituição por profissionais ouvintes com formação superior. De acordo
com o decreto 5.626/2005:

Art. 7º Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não
haja docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o
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ensino dessa disciplina em cursos de educação superior, ela poderá ser
ministrada por profissionais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis:

I - professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com
formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de
exame promovido pelo Ministério da Educação;

II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e com
certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo
Ministério da Educação;

III - professor ouvinte bilíngüe: Libras - Língua Portuguesa, com pós-graduação
ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de proficiência
em Libras, promovido pelo Ministério da Educação.

§ 1° Nos casos previstos nos incisos I e II, as pessoas surdas terão prioridade
para ministrar a disciplina de Libras.

Atualmente o número de surdo ingressos no ensino superior em Sergipe é crescente, dos instrutores que
participaram da formação entre 2002 a 2008, 7 (sete) fazem curso superior e 1 (um) concluiu a pós
graduação e já está lecionado no ensino superior. Ressalto ainda que o número de instrutores também
aumentou, uma vez que em 2006, o Ministério da Educação apresentou o Exame Nacional de Certificação
na Libras –PROLIBRAS, que também oportunizou a comunidade surda, que não foram contemplados na
formação anterior, a obter o direito de ministrar o ensino da Língua de Sinais. Verifica-se que até 2011,
foram certificados pelo exame de proficiência, 10 (dez) instrutores surdos.

Estes profissionais estão atuando como instrutores de Libras em cursos esporádicos de Libras ofertados
por Organizações não governamentais e particulares, o que não lhes garantem um renda fixa mensal. As
propostas mais expressivas de trabalho ocorrem principalmente na rede estadual e municipal de educação.
Nos últimos 7 (sete) anos, desde 2006, a rede Estadual contratou 14 instrutores de Libras. No entanto
esse tipo de contrato de trabalho gera grande instabilidade, uma vez que apresentam duração de dois
anos apenas, não possibilitando a renovação do contrato, de acordo com a Lei Estadual nº 6.691/2009 que
estabelece,

Art. 4º Somente por prazo determinado poderá ser feita a contratação de que
trata esta lei, que não poderá ultrapassar o período de 01 (um) ano, sendo, no
entanto, permitida uma única renovação, se persistirem os motivos que deram
origem à contratação inicial, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos de
duração total.

Outro segmento educacional que possibilita novas oportunidades de trabalho é a Universidade Federal de
Sergipe uma vez que desde 2011 vem contratando instrutores de libras. No entanto, os instrutores surdos,
enfrentam a mesma intranquilidade. Essa situação não é um caso isolado. Verificam-se dificuldades em
diversos estados da federação. A política inclusiva caracteriza-se como um processo e como tal precisa de
entendimento entre as autoridades governamentais e mudanças nas leis vigentes. Outro aspecto que
precisa ser considerado é o fato da comunidade surda, em sua maioria possuir apenas o ensino
fundamental e médio, inviabilizando sua participação num possível concurso público para a contratação de
instrutores de Libras. Essa situação leva o surdo a buscar outras possibilidades de emprego transformando
a profissão de instrutor uma atividade complementar em sua renda familiar e em outras situações
extremas a abandonar em detrimento de um trabalho que lhes dê estabilidade.

CONCLUSÃO
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A criação da função de instrutor de libras foi de grande relevância para a comunidade surda uma vez que
representa respeito a este sujeito que possui sua própria língua e que tem por direito e competência
disseminar esta língua e consequentemente possibilita sua inclusão social através da inserção do mercado
de trabalho como multiplicador de sua língua.

A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos teve papel relevante nesta ação, uma vez que
colaborou na idealização e implantação do Programa em todo o país. No entanto dois aspectos precisam
ser considerados: primeiro a formação continuada dos instrutores, uma vez que após a certificação, desde
2006, a FENEIS, não mais proporcionou cursos voltados a seu aprimoramento e aqueles que possuem o
certificado através do PROLIBRAS não tiveram oportunidades de serem qualificados com disciplinas
específicas e relevantes para sua atuação profissional. O segundo aspecto refere-se à formação acadêmica
desses profissionais de modo a poder garantir não somente a inserção no mercado de trabalho, mas sua
permanência. Esta lacuna oportuniza aos sujeitos ouvintes, melhor preparados, que assumam a função de
instrutores e professores e de certa forma passam a dominar todo o mercado voltado ao ensino da Libras.
As possibilidades dessa pesquisa não se encerram aqui. Ao contrário, a realização da mesma pode abrir
possibilidades de novas investigações, de novas inquietações.
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2 São as pessoas que se identificam enquanto surdas. Surdo é o sujeito que apreende o mundo por meio
de experiências visuais e tem o direito e a possibilidade de apropriar-se da língua brasileira de sinais.
[4] Pessoa que traduz e interpreta o que foi dito e/ou escrito
[5] Surdo portador de nível médio apto a ensinar Libras
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