
Sinais de avanço
A oito anos de ter de oferecer o ensino de Libras em 100% dos cursos
de formação de professores, instituições capacitam seus próprios
docentes e ainda desenvolvem cursos para atender à nova demanda

Filipe Jahn

om a obrigatoriedade do
ensino de Língua Brasileira
de Sinais (Libras) nos cursos
de Formação de Professores

e Fonoaudiologia, duas frentes se abrem
para as instituições de ensino. Em pri-
meiro lugar, elas precisam se adaptar à
legislação e garantir a presença de pro-
fessores capacitados na língua de sinais
em seu quadro de docentes. Paralela-
mente, também surge a oportunidade
de abrir cursos para suprir a demanda
por professores capacitados.

O prazo para as adaptações é 2015.
De acordo com o Decreto n° 5.626, de
22 de dezembro de 2005, o ensino de
Libras deve ser incluído como disci-
plina curricular obrigatória nos cursos

de Fonoaudiologia e de Formação de
Professores, o que abrange todos os
cursos de Licenciatura, Normal Supe-
rior, Pedagogia e Educação Especial.
Em todos os outros cursos de nível
superior e de educação profissional,
o ensino de Libras deve ser ofertado
como disciplina optativa. A legislação
define, ainda, que a formação de do-
centes para o ensino de Libras deve ser
realizada em nível superior, nos cursos
de licenciatura plena em Letras.

Segundo a coordenadora do curso
de Licenciatura e Bacharelado em
Letras/Libras da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), Ronice de
Quadros, o movimento das instituições
para se adequarem e atenderem à nova

demanda é perceptível. "Diversas uni-
versidades, publicasse"'privadas, têm nos
procurado atrás de informações sobre o
modelo desenvolvido aqui e para fazer
consultas sobre cursos que querem
criar", diz. Para a coordenadora, uma
outra prova da movimentação em torno
do tema é que, na abertura de um con-
curso da LJFSC para aulas de Libras,
cinco professores com experiência na
área se candidataram. "A lei realmente
está sendo implementada. Há um longo
percurso, mas conseguimos perceber
uma preocupação em promover ações
de inclusão", afirma.

Iniciado em 2006, o curso da UFSC
forma professores e tradutores-intér-
pretes de Libras por ensino a distância
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(70%) e presencial (30%). O projeto tem
15 pólos distribuídos pelas cinco regiões
do Brasil, oferecidos em convênio com
outras instituições.

Segundo Ronice, o modelo de ensino
a distância foi adotado para garantir a
inserção em todo o pais. O objetivo é
que os pólos sejam o primeiro passo
para que as instituições desenvolvam
trabalho próprio e presencial.

Em São Paulo, a Universidade
Anhembi Morumbi é uma das institui-
ções que têm consultado o trabalho da
UFSC para criar um curso de graduação
próprio de Letras/Libras. Atualmente, a
Universidade disponibiliza a disciplina
dentro do currículo da graduação de
Letras/Português e Pedagogia, com
aulas de 160 horas. A partir do primeiro
semestre de 2009, a disciplina também
será ministrada nas áreas de artes, teatro,
dança e música. Além disso, a Universi-
dade disponibliza um curso de extensão
direcionado a professsores, funcionários
e ao público em geral. Com duração de
80 horas, proporciona o ensinamento
básico dos componentes da língua de
sinais. "Sabemos que o jovem hoje deve
ser acolhido numa educação formal sem
que ele tenha que recorrer a uma escola
especial. E sabemos que o docente ainda
não está preparado para recebê-lo da
forma ideal. Por isso, oferecemos o
curso de extensão", diz a coordenadora
do departamento de comunicação da
Anhembi, Suely Trevisam,

Para Suely, a inclusão de pessoas
surdas se tornou uma necessidade que
precisa do apoio da sociedade em geral.
"O surdo tem de produzir modos para se
comunicar com o ouvinte. Mas o ouvinte
também deve estar em contato com o
surdo. Por isso, qualquer instituição,
tal como seus servidores, deve estar
preparada para receber essa necessidade
especial", observa.

Outra parceira da UFSC, a Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp)
realiza ações de inclusão desde 1991,
com a criação de grupos de afabetização
de adultos surdos e apoio à escolaridade
para crianças e adolescentes surdos
na rede regular de ensino. Oficinas de
Libras, a ampliação do acervo literário

na área e a introdução de uma discipli-
na eletiva sobre a educação de surdos
no curso de Pedagogia também foram
ações desenvolvidas antes do decreto
de 2005. A professora do departamento
de lingüística da Unicamp, Rosana do
Carmo Novaes, afirma que apesar de a
universidade ainda não estar totalmente
adequada aos requisitos da resolução,
são realizadas reuniões constantes com
o objetivo de se adaptar às mudanças.
"O tema é considerado uma prioridade
pela instituição c até mesmo por alunos,
que têm demonstrado bastante interesse.
Acredito que trabalhar com Libras é
algo que independe do decreto, mas al-
gumas atitudes, de acordo com o que ele
propõe, já foram realizadas", relata.

Além de fazer parte do corpo docente
da Unicamp, Rosana também exerce a
função de avaliadora institucional e de
cursos junto ao Sistema de Avaliação do
Ensino Superior (Sinaes), do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep).

Na opinião dela, o Ministério da Edu-
cação poderá cobrar com rigor as univer-
sidades que forem consideradas omissas.
Como, por exemplo, em relação à avalia-
ção periódica para o recredenciamento
dos cursos. Aqueles que não mostrarem
transformações ou planos de inclusão
social do surdo e de Libras correm o
risco de serem invalidados.

Para a abertura de novos cursos, os
itens do Decreto devem ser atendidos,
ou um planejamento de adequação
precisa ser apresentado. "Ainda há
bastante tempo para as univer-
sidades estarem de acordo com
as novas leis e o Inep tem uma
demanda grande de pedidos
para recredenciamento de
cursos, o que decorre em
um prazo de espera. Se
ao final disso algum
curso obtiver uma
má avaliação, ele
pode ser fechado,
mas penso que,
como a questão é
de interesse comum,
todas irão se ajustar'
afirma a avaliadora, i
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