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Resumo:  Acreditamos que os surdos ainda têm muito a nos dizer sobre suas práticas,

sua  modalidade  de  língua,  suas  crenças,  valores  e  formas  de  organização.  O  mote

principal desse trabalho foi o entendimento de como as redes de socialidade – a partir de

associações, escolas e instituições de pesquisa – impuseram uma nova visibilidade da

surdez/surdos, instituindo e gerando novas palavras de ordem em meio à luta dos surdos

brasileiros,  que culminou com a oficialização da LIBRAS (Língua Brasileira  de Sinais)

como  língua  oficial  do  surdo  brasileiro,  a  partir  da  Lei  10.436/2002  e  do  Decreto

5.626/2005. Tal fato gerou a determinação pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura)

de tornar o PROLIBRAS – Exame de Proficiência em LIBRAS – o principal dispositivo

para certificar docentes e tradutores/intérpretes de LIBRAS-Português em todo território

nacional. Vale ressaltar que a língua de sinais faz parte de uma modalidade lingüística na

qual o aspecto viso-espacial (ou gesto-visual) é o que a diferencia da modalidade áudio-

oral,  sistema  apoiado  na  fala  articulada.  Mas,  a  despeito  da  obrigatoriedade  do

PROLIBRAS, o mesmo não resolve a questão da adequada formação de profissionais na

área, haja vista a dificuldade de inserir  em caráter de equidade os surdos no sistema
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educacional  brasileiro.  Ainda  assim,  o  mesmo  se  apresentou  como  um  importante

dispositivo  na luta  das comunidades  de surdos brasileiras  no que  tange  ao direito  –

essencialmente humano – de usar sua língua natural: a língua de sinais.

Palavras-Chave: Surdos, Movimento Social, LIBRAS, PROLIBRAS.

Resumen

Creemos  que  las  personas  sordas  aún  tienen  mucho  que  decirnos  acerca  de  sus

prácticas, su modo de idioma, sus creencias, valores y formas de organización. El lema

principal de este trabajo fue la comprensión de cómo las redes de sociabilidad - a partir de

asociaciones, escuelas e instituciones de investigación - impusieron una nueva visibilidad

de la sordera/sordos, estableciendo y creando nuevas consignas de orden en medio de la

lucha  de  las  personas  sordas  de  Brasil  que  culminó  en  la  formalización  de  LIBRAS

(Lengua Brasileña de Señales) como el idioma oficial de del sordo brasileño, a partir de la

Ley 10.436/2002 y del Decreto 5.626/2005. Este hecho llevó a la determinación por el

MEC  (Ministerio  de  Educación  y  Cultura)  de  hacer  lo  PROLIBRAS  -  Examen  de

Competencia en LIBRAS - el dispositivo principal para certificar profesores y traductores /

intérpretes de LIBRAS-Portugués en todo el país. Es de destacar que la lengua de signos

es parte de una modalidad lingüística en la que el aspecto visual-espacial (o gesto visual)

es lo que distingue de la modalidad audio-oral, sistema apoyado en el habla articulada.

Pero, en relación a la obligatoriedad del PROLIBRAS, lo mismo no soluciona lla cuestión

de la formación adecuada de los profesionales en el campo, dada la dificultad de insertar

en  carácter de  equidad las  personas  sordas en  el  sistema  educativo brasileño. Sin

embargo, incluso el mismo se presento como un dispositivo importante en la lucha de las

comunidades de sordos brasileño con respecto al derecho - esencialmente humano - de

utilizar su lengua natural: la lengua de signos.

Palabras Clave: Sordos, Movimiento Social, LIBRAS, PROLIBRAS.

Introdução

O PROLIBRAS é um exame de proficiência em LIBRAS que por determinação do

Ministério da Educação (MEC), será realizado anualmente, no Brasil, até 2016. O exame

visa certificar docentes – de nível médio e superior – e tradutores/intérpretes de Língua

Brasileira de Sinais em todo território nacional e está de acordo com a Portaria Normativa



nº 29, de 20 de julho de 2007, publicada pelo Diário da União. A mesma se constituiu a

partir da Lei 10.436 de 2002 – que dispõe sobre a LIBRAS –, do Decreto 5,626 de 2005 –

que regulamenta a Lei 10.436 –, do Artigo 18 da lei 10.098 de 2000 – que dispõe sobre a

obrigatoriedade do ensino da LIBRAS nos cursos de formação de professores, tanto em

nível  médio  como  superior,  de  todas  as  instituições  públicas  e  privadas,  em  âmbito

nacional.  A Portaria está em conformidade com os interesses do Instituto Nacional de

Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP/MEC)  e  da  UFSC  –

Universidade Federal de Santa Catarina. Desse modo, Marianne Stumpf1acredita que:

“O exame Prolibras acontece em um momento de grande mudança
e valorização da língua de sinais dos surdos brasileiros. Antes dele,
a  língua  de  sinais  era  vista  como  apenas  uma  ferramenta  de
instrução e comunicação. Depois do Prolibras, um exame realizado
em  todos  os  estados  brasileiros  mudou  a  percepção  de  muitas
pessoas,  e  os  educadores  de  surdos  começaram  a  estudar  e
aprofundar seus conhecimentos sobre a língua de sinais. Antes não
era assim, sempre havia pouco interesse pela língua de sinais. O
Prolibras foi uma grande revolução que fez reconhecer e enaltecer
a importância da Libras” (Stumpf citada em Quadros2, 2009: 7).

Um fato interessante a ser ressaltado é o de que a disciplina de LIBRAS se torna

obrigatória nos cursos de magistério, conforme Art. 18 da lei 10.098, antes mesmo da

própria LIBRAS ser proposta e regulamentada através da Lei 10.436 e do Decreto 5.626.

Na verdade,  isso  não chega a  ser  uma novidade haja  vista  que todas as  profissões

surgiram  antes  de  suas  regulamentações.  Os  tradutores-intérpretes  das  línguas  de

sinais/língua oral também são anteriores à regulamentação de sua profissão. Em grande

parte dos países que tem essa profissão regulamentada, não há qualquer oficialização da

língua de sinais. Portanto, no caso brasileiro, esse fato é bem peculiar.

Para  implementar  o  PROLIBRAS,  o  MEC nomeou  uma  comissão  formada por

professores de universidades públicas (UnB, UFRJ, UFSC e UFPE), representantes de

diferentes  secretárias  do  ministério  (SEESP,  SESU,  SETEC,  SEED),  da  FENEIS

(Federação  Nacional  de  Educação  e  Integração dos Surdos)  e  do  INES (Instituto  de

Educação de Surdos).  Essa comissão teve por  responsabilidade a elaboração de um

edital, um manual do aplicador e outro do participante, incluindo o conteúdo programático

e as respectivas provas.

1 Mestre em Tecnologia e Informática e Doutora em Lingüística/UFSC, coordenadora do Curso de Letras-
LIBRAS do Departamento de Lingüística/Estudos de LIBRAS/UFSC.

2 Lingüista e pesquisadora da UFSC (Universidade Federal  de Santa Catarina).  A Professora Ronice
Quadros é filha de surdos e desde pequena domina a LIBRAS. A partir da convivência com surdos em
seu cotidiano, ingressou no movimento social dos surdos, priorizando a questão da língua. Foi uma das
principais articuladoras na concretização do PROLIBRAS.



O PROLIBRAS ficou a cargo das Instituições de Ensino Superior (IES) e deve ser

aceito  pelas  IES  como  título  que  comprova  a  competência  no  uso,  no  ensino  e

tradição/interpretação da LIBRAS3.  As comissões deveriam ser formadas por surdos e

ouvintes, num trabalho em conjunto com órgãos vinculados à educação.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi a primeira instituição pública

de ensino superior a ser credenciada pelo INEP para realizar o PROLIBRAS. Em 2008, o

MEC deliberou que outras instituições de ensino superior  possam se credenciar  para

executar o PROLIBRAS e que os critérios ficariam a cargo do INEP. A partir da quinta

edição, o INES ficou encarregado dessa tarefa e, atualmente trabalha em parceria com a

UFSC.

O Decreto nº 5.626/05 determina que o MEC promova esse exame por dez anos

de forma a certificar a proficiência de pessoas surdas ou ouvintes, com escolaridade de

nível médio ou superior, com fluência no uso e competência no ensino de LIBRAS. No

total já foram realizados seis edições do PROLIBRAS. A sétima ocorrerá em dezembro de

2015. Cabe ainda ao MEC certificar a proficiência de pessoas ouvintes com competência

para os serviços de tradução e interpretação de LIBRAS/Português/LIBRAS.

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 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.
Art. 8o O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7o, deve
avaliar a fluência no uso, o conhecimento e a competência para o
ensino dessa língua.
§  1o  O  exame  de  proficiência  em  Libras  deve  ser  promovido,
anualmente,  pelo  Ministério  da  Educação  e  instituições  de
educação superior, por ele credenciadas para essa finalidade.
§ 2o A certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou

3 Membros  da  comissão  técnica  de  2006:  Enilde  Faulstich/UnB,  Myrna  Salermo/UFRJ,  Ronice  Müller
Quadros/UFSC,  Everaldo  Ferreira/INES,  Maria  Medianeira/MEC-SEED,  Marlene  de  Oliveira
Gotti/MEC/SEESP,  Ana  Lúcia  Pedroza/MEC-SESu,  Tânya  Felipe/FENEIS  e  Viviane  Heberle/UFSC
(Colaboradora).



o professor para a função docente.
§  3o O exame de proficiência em Libras  deve ser  realizado por
banca examinadora de amplo conhecimento em Libras, constituída
por  docentes  surdos  e  lingüistas  de  instituições  de  educação
superior.

Diferentemente de outros exames de proficiência em línguas, o candidato aprovado

neste  exame  recebe  um certificado  profissional  semelhante  ao  certificado  de  Notório

Saber por atuar na área, embora a formação acadêmica ainda não tivesse entrado em

vigor em 2006. Assim, observa-se que

“No  próprio  decreto,  fica  clara  a  mistura  entre  um  exame  de
proficiência de língua e uma certificação. Um exame de proficiência
visa  a  identificar  a  proficiência  da  pessoa  em uma  determinada
língua.  Uma  certificação  “habilita”,  conforme  reconhecido  no
parágrafo segundo, do artigo oitavo, para o exercício da profissão.
Por exemplo, temos o exame de proficiência de inglês, o TOEFL –
Test of English as a Foreign Language – e temos a habilitação dada
por órgãos que representam áreas profissionais, como a Ordem dos
Advogados  do  Brasil,  a  OAB.  No  caso  específico  do  exame
Prolibras, o exame de proficiência identifica a proficiência na Libras
e o mesmo exame certifica o candidato para o exercício de duas
profissões: (1) o ensino da Libras e (2) a tradução e interpretação
da Libras e Português.” (Quadros, 2009: 25).

Fica a cargo das IESs a criação de cursos de Letras que apresentem como opção

ao aluno a formação em LIBRAS, a exemplo do que acontece no formato atual em que o

aluno pode escolher entre português-literatura, português-inglês, português-francês etc.

Como só muito recentemente esses cursos vêm sendo criados e a maioria é à distância,

ainda levará alguns anos para sua plena consolidação.

De acordo com o Decreto, as pessoas que obtiverem a certificação de proficiência

em LIBRAS estarão habilitadas para o ensino de LIBRAS assim como as que obtiverem a

certificação  de  proficiência  em  tradução  e  interpretação  poderão  promover  a

acessibilidade de alunos surdos. Assim, desde 2007, pessoas surdas e ouvintes podem

se inscrever tanto para a Certificação em Proficiência no Uso e no Ensino da LIBRAS,

como para Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua

Portuguesa/LIBRAS. Até o edital  de 2006 era vetado ao candidato surdo participar do

exame para tradução/interpretação da LIBRAS/Português. Somente a partir de 2007 os

candidatos surdos também podem concorrer às mesmas certificações.  Essa mudança

resulta da reivindicação de grupos de surdos – principalmente das regiões sul e sudeste –

que  por  serem bem oralizados  e  dominarem com razoabilidade  a  língua  portuguesa



acreditam que a tradução/interpretação para a LIBRAS/Português/LIBRAS não deve ser

uma exclusividade dos ouvintes. Se assim o fosse, resultaria em mais um território no

qual o privilégio – uma vez mais – seria do que chamam por ouvintização do território

educacional.

“A prova objetiva também passou a enfatizar a compreensão, ao
invés de conhecimentos na área de Libras. Isso aconteceu de 2007
para 2008 com a anuência do MEC. A prova passou a avaliar  a
compreensão e, com isso, passou a ter mais características de um
exame de proficiência de línguas. No entanto, a segunda etapa da
avaliação continuou com características que vão além de um exame
de proficiência,  pois,  além de avaliar  a  capacidade  produtiva  na
língua, avalia a prática desses candidatos nas áreas específicas de
ensino ou tradução e interpretação da Libras.”(Quadros, 2009: 31)

Os requisitos para participar do exame de proficiência em LIBRAS incluem, além

da fluência na língua, habilidades específicas para cada tipo de certificação. No caso de

uso e ensino de LIBRAS, são exigidas habilidades metodológicas e didático-pedagógicas

para  o  exercício  da  função  de  professor  de  LIBRAS.  Já  para  certificação  em

tradução/interpretação é exigida competência para realizar tal tarefa de modo simultâneo

ou  consecutivo,  em  situações  de  palestras,  aulas  e  atividades  didático-pedagógicas

dentre outras.

“O exame Prolibras certifica o tradutor-intérprete de língua de sinais
para atuar em diferentes contextos de tradução e interpretação. No
entanto, a formação nessa área é fundamental, pois a função desse
profissional exige profissionalismo e preceitos éticos, uma vez que
eles  intermediam  relações  entre  pessoas  que  usam  diferentes
línguas e tomam a palavra do outro para passar a outro.” (Quadros,
2009: 21)

Em ambos os casos,  conforme o artigo 8º  do Decreto 5.626/05,  os candidatos

precisam obedecer aos requisitos de fluência em LIBRAS e ter nível superior completo ou

nível médio completo. As inscrições são realizadas pela Internet, com pagamento de uma

pequena taxa de inscrição de R$ 30,00 (trinta reais).

As provas são realizadas em 28 cidades do país e em todas as etapas acontecem

dentro  do  horário  oficial  de  Brasília  e  acontecem  em duas  etapas  sendo  a  primeira

eliminatória  e  composta  por  prova objetiva  com 20 questões4 sobre  compreensão de

LIBRAS, aspectos linguísticos,  legislação e postura ética dos tradutores/intérpretes de

LIBRAS/Português. A segunda etapa é composta por uma prova prática onde o candidato

4Na primeira edição do PROLIBRAS, a prova objetiva constou de 10 questões. O aumento para 20 questões
nas edições seguintes visou, na ocasião, afastar a possibilidade de contestação ou recursos por parte dos
candidatos.



será avaliado quanto à fluência em LIBRAS e Língua Portuguesa, bem como quanto à

fidedignidade e adequação da tradução de uma língua para outra.

Na prova objetiva em LIBRAS (Parte I) as questões são previamente gravadas em

DVD, sendo comum aos dois grupos de participantes e de caráter eliminatório. Como dito

anteriormente,  é  solicitado do  candidato  conhecimento  da  legislação específica  sobre

LIBRAS, educação e ética profissional e para ser aprovado, o candidato deve acertar no

mínimo 12 questões.

Já a prova prática (Parte II) é constituída por etapas diferenciadas para cada grupo

participante. No caso de certificação de proficiência em LIBRAS para uso e ensino de

LIBRAS,  a  prova  prática  consiste  de  uma  apresentação  pessoal  seguido  de  aula

expositiva  em  LIBRAS,  sobre  o  tema  atribuído  ao  candidato.  Em  se  tratando  de

certificação  de  proficiência  em  tradução  e  interpretação  de  LIBRAS,  a  prova  prática

consiste de uma apresentação pessoal, uma tradução/interpretação da LIBRAS para o

português e uma tradução/interpretação do português para a LIBRAS. Os textos a serem

traduzidos são produzidos de acordo com o nível em que o candidato se inscreveu, médio

ou superior.

A correção da prova objetiva  é  realizada eletronicamente e divulgada pela IES

coordenadora  e  pela  IES  aplicadora  em até  24  horas.  O  sorteio  de  temas  a  serem

desenvolvidos pelos participantes das provas práticas de proficiência no uso e no ensino

da LIBRAS acontece logo ao final da prova objetiva.

Cada  questão  da  prova  objetiva  (Parte  I)  deve  ser  repetida  duas  vezes  e  em

seguida, há uma rápida pausa para que o candidato possa marcar no cartão-resposta

uma das quatro opções de escolha. Ao final das 20 questões há uma última repetição de

cada questão a fim de que o candidato possa eliminar  dúvidas e fazer  a escolha da

resposta que julgue mais apropriada. Nesse aspecto uma prova em língua de sinais difere

muito de uma em língua áudio-oral. Nesta o candidato pode reler quantas vezes julgar

necessário – respeitado o tempo de realização do exame – a(s) questão(ões) a fim de

tirar dúvidas. Embora no item 3.3.1 do edital do PROLIBRAS conste que a duração da

prova será de duas horas, o tempo total – incluindo as três repetições de cada questão e

o tempo dado ao candidato para a marcação no cartão-resposta – não ultrapassa uma

hora de prova.

Todas as salas reservadas para a realização da prova objetiva são equipadas com

projetor multimídia, telão e aparelho DVD, para a projeção da prova em LIBRAS. Cada

candidato recebe um cartão-resposta, onde deve marcar a alternativa correta de acordo

com  o  que  fora  solicitado.  A prova  objetiva  deve  acontecer  em  salas  amplas,  bem



iluminadas, refrigeradas e onde seja possível acomodar até cinqüenta candidatos.

As  IESs  aplicadoras,  em parceria  com a  IES coordenadora  (INES/UFSC),  são

responsáveis pela filmagem da segunda etapa do PROLIBRAS. As salas, transformadas

provisoriamente  em  estúdios,  são  equipadas  com  computador,  DVD  player,  projetor

multimídia, TV e tela de projeção para uso do participante.

Abaixo está relacionado o perfil dos profissionais certificados por área de atuação,

de acordo com o COPERVE (Comissão Permanente de Vestibular)5:

Proficiência no uso e no ensino da LIBRAS:

 Instrutor de nível médio: atuar no ensino da língua de sinais na educação básica e nível

médio.

 Instrutor de nível  superior:  atuar no ensino da língua de sinais em todos os níveis

inclusive na educação superior.

Proficiência em Tradução e Interpretação da LIBRAS/PORTUGUÊS/LIBRAS:

 Intérprete de língua de sinais (Ensino Médio): realizar interpretação da língua de sinais

para o português e vice-versa na educação básica e nível médio.

 Intérprete de língua de sinais (Ensino Superior):  realizar interpretação da língua de

sinais para o português e vice-versa em todos os níveis inclusive na educação superior.

Resultados obtidos

Toda a preparação e execução do PROLIBRAS ficam a cargo de pessoas surdas e

ouvintes.  Todos  com  comprovada  experiência  na  área,  seja  como  representantes  de

instituições educacionais (caso do INES) ou de luta pelos direitos dos surdos (caso da

FENEIS).  A necessidade de implemento do Exame trouxe a reboque como o uso das

novas tecnologias pode ser explorado, nesse caso a confecção de provas em línguas de

sinais.

“Assistir  ao  vídeo  em  Libras  foi  uma  grande  surpresa,  as  pessoas
surdas  ficaram  muito  felizes.  Para  os  ouvintes,  apareceram
dificuldades,  pois  estavam acostumados com as provas escritas em
português. Houve choros, reclamações e novos desafios na primeira
prova  do  Prolibras/2006.  Para  nós,  os  surdos,  há  muitos  anos  na
educação,  sempre  escrevíamos  e  líamos  em  português,  mas  as
palavras  nunca  traziam  a  certeza.  As  palavras  pareciam  perdidas.
Olhando o vídeo em língua de sinais o pensamento muda e tudo fica
claro. Foram grandes as experiências vividas e pensadas no Prolibras.”
(Stumpf in Quadros, 2009: 7-8)

5 Ver www.prolibras.ufsc.br.



Segundo dados do IBGE-2000 e o INEP-2005 (Quadros, 2009), em 2005 cerca de

2.137.232 pessoas surdas moravam na região sudeste, mas deste total apenas 26.507

freqüentavam  a  escola.  No  nordeste  residiam  1.685.088,  mas  só  22.680  estavam

matriculados. Esse cenário se repete nas outras regiões brasileiras, sendo a região norte

a que apresenta os piores resultados. Em média, somente 10% dos surdos por região

freqüentam a escola.

Com o retorno6 gradual, nas três últimas décadas, do uso da língua de sinais nas

escolas para surdos, acredita-se que o número de alunos surdos matriculados na rede

pública de ensino deva aumentar. A esse fato, alia-se a força que o movimento pelos

direitos humanos juntamente com os direitos lingüísticos dos surdos vêm ganhando em

nosso país.  A regulamentação da Lei 10.436/2002, chamada de Lei  de LIBRAS, e do

Decreto 5626/2005 formalizam este reconhecimento.

“Art.  1º  É  reconhecida  como  meio  legal  de  comunicação  e
expressão a Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos
de expressão a ela associados.
Parágrafo  único.  Entende-se  como Língua  Brasileira  de  Sinais  –
Libras – a forma de comunicação e expressão, em que o sistema
lingüístico  de  natureza  visual-motora,  com  estrutura  gramatical
própria, constitui um sistema lingüístico de transmissão de idéias e
fatos,  oriundos  de  comunidades  de  pessoas  surdas  do  Brasil”
(Quadros, 2009: 15)

O surgimento do PROLIBRAS está ancorado na idéia de respaldar e disseminar o

uso  da  LIBRAS  em  todo  o  país  e,  portanto,  representa  um  desdobramento  do

reconhecimento previsto na legislação atual, onde estão antevistas uma série de ações

para que as pessoas surdas brasileiras possam ter acesso à educação em LIBRAS.

“O ensino da Língua Portuguesa é reconhecido como uma segunda
língua para os surdos brasileiros e os cidadãos surdos passam a ter
o direito  de ter  intérpretes de Libras.  Os órgãos públicos devem
garantir  o  acesso  na  Libras  por  meio  da  tradução  e  da
interpretação. Esses desdobramentos mudam o status da Libras no
país. Uma língua que ficava à margem, passa a ser conhecida entre
todos os brasileiros, surdos e não surdos” (Quadros, 2009).

Não só por tratar-se de um exame recente, mas também por sua especificidade, o

rigor na avaliação de sua logística vem sendo alvo de críticas por parte dos candidatos.

“Nossa! Além da pergunta ser relâmpago rsrsrs ficamos confusos
com  as  respostas.  Fico  triste  pelos  meus  amigos  surdos  que
dominam a Libras mas que não passaram, mas também desse jeito,
é preciso muita sorte! (...) só consegui fazer onze pontos, a sorte é

6 Grifo nosso.



que cancelaram uma questão.” (Eduardo, pela internet7)

Já  na  primeira  edição  do  exame  foi  verificada  a  necessidade  de  adequações

introduzidas nos anos seguintes. A primeira delas foi o aumento do número de questões

da prova objetiva que passou de 10 para 20 questões. Outra mudança ocorreu a partir da

possibilidade  de  candidatos  surdos  se  inscreverem  para  a  certificação  em

tradução/interpretação  de  LIBRAS-Português  e  a  prova  prática  desses  candidatos  se

realiza de um modo um pouco diferente  da prova dos ouvintes candidatos à mesma

certificação.

Outro aspecto alterado a partir do exame de 2007 foi que a prova objetiva também

passou  a  enfatizar  a  compreensão,  ao  invés  de somente  conhecimentos  na  área  de

LIBRAS.

 “A prova passou a avaliar a compreensão e, com isso, passou a ter
mais características de um exame de proficiência de línguas. No
entanto,  a  segunda  etapa  da  avaliação  continuou  com
características que vão além de um exame de proficiência,  pois,
além de avaliar a capacidade produtiva na língua, avalia a prática
desses candidatos nas áreas específicas de ensino ou tradução e
interpretação da Libras” (Quadros, 2009: 31).

A fim de caracterizar o exame como sendo de proficiência em línguas, na edição de

2009 a ênfase das questões recaiu sobre a compreensão, sendo somente cinco questões

pertinentes  aos  conhecimentos  específicos  das  áreas  relacionadas  à  LIBRAS,  como

legislação e aspectos educacionais propriamente. Ainda assim, as críticas são muitas em

sítios de discussão sobre o assunto na internet.

“Na  minha  opinião,  precisamos é  rever  a  legislação.  Se  em um
concurso,  por  exemplo,  os  responsáveis  pela  confecção  e
organização  da  prova  decide,  por  exemplo,  criar  uma  nova
palavra/conceito como por exemplo, digamos ‘esdevernal’, que não
consta em nenhum dicionário de palavras ou definições em língua
portuguesa,  e  criar  uma relação de dependência entre o sentido
desta  palavra  e  a  resposta  correta,o  que  faríamos  então?
Deixaríamos passar como muita gente está fazendo?” (Marcos, pela
internet8).

De  acordo  com  Quadros  (2009),  em  se  tratando  da  relação  entre  candidatos

inscritos e inscrições deferidas, pode ser observada a manutenção dos critérios contidos

no edital. Assim, no exame de 2006, foram deferidas 4.736 inscrições, tanto de surdos

quanto de ouvintes, de um total de 6.195. No ano seguinte, houve uma pequena queda,

7 Ver http://br.groups.yahoo.com/group/surdos-ce/message/6697
8 Ver http://br.groups.yahoo.com/group/surdos-ce/message/6689



tendo 4.321 inscrições deferidas das 5.408 solicitadas. E em 2008, esse número decresce

um pouco mais: 3.825 inscrições deferidas de um total de 5.065. Já em 2009, o número

sobe  de  modo  surpreendente:  5.079  inscrições  foram  deferidas,  não  se  tendo

conhecimento do número total de inscritos. Em 2010, foram feitas 9.274 e homologadas

6.945. No ano seguinte, não ocorreu a prova em decorrência da transferência de IES

responsável. Já em 2012, ocorreram 9.982 inscrições, sendo deferidas 7.120.

Das inscrições deferidas no exame de 2006, 2.509 foram para proficiência no uso e

no  ensino  da  LIBRAS  e  2.218  foram  para  proficiência  em  tradução/interpretação  de

LIBRAS-Português.  Nesse  ano,  ainda  não  era  permitida  a  inscrição  de  surdos  para

certificação  em  tradução/interpretação  da  LIBRAS-Português.  Já  em  2007,  2.194

inscrições  eram  na  parte  de  uso  e  ensino  da  LIBRAS  e  2.126  na  parte  de

tradução/interpretação. No exame de 2008, 1.945 foram realizadas para uso e ensino da

LIBRAS e 1.880 em tradução/interpretação.  Das inscrições deferidas em 2009,  2.255

foram  realizadas  para  proficiência  no  uso  e  no  ensino  da  LIBRAS  e  2.824  para

proficiência  em  tradução/interpretação  LIBRAS-Português  (Quadros,  2009).  Em  2010,

3.529 inscrições foram referente a categoria de ensino de LIBRAS e 3.416 para tradução

Das 7.120 inscrições deferidas em 2012, 3.401 foram para ensino de LIBRAS e 3.719

foram para interpretação.

Em  2006,  foram  habilitados  para  a  segunda  etapa  1.282  candidatos  para

proficiência  no  uso  e  ensino  da  LIBRAS  e  1.243  para  proficiência  em

tradução/interpretação LIBRAS-Português. Na prova do ano seguinte, 1.300 concorrentes

passaram para a segunda etapa para a certificação no uso e ensino da LIBRAS e 1.168

para tradução/interpretação. Em 2008, passaram para a segunda etapa 1.372 e 1.392,

para  proficiência  no  uso  e  no  ensino  da  LIBRAS  e  para  proficiência  em

tradução/interpretação  LIBRAS-Português,  respectivamente.  O  total  de  concorrentes

habilitados para a segunda etapa para uso e ensino de LIBRAS, em 2009, foi de 1.295 e

para tradução/interpretação foi de 1.447. Como podemos notar, nos anos de 2008 e 2009,

mais candidatos foram habilitados para a segunda etapa em tradução/interpretação do

que  para  uso  e  ensino  da  LIBRAS.  Em  2010,  passaram  para  a  segunda  fase  890

candidatos  de  uso/ensino  e,  por  coincidência,  o  mesmo  número  de  candidatos  para

tradução/interpretação.  De  todos  os  inscritos  deferidos  em  2012,  5.054  foram

efetivamente no dia da prova objetiva e desses somente 700 foram habilitados para a

segunda fase, sendo 296 em ensino de LIBRAS e 404 em tradução.

Do total que passou na segunda etapa em 2006, 609 candidatos à certificação no

uso  e  no  ensino  de  LIBRAS  foram  aprovados,  e  740  foram  certificados  para



tradução/interpretação de LIBRAS-Português. Já na segunda etapa do ano seguinte o

resultado foi de 771 aprovados em proficiência no uso e no ensino da LIBRAS, e 740

foram aprovados em proficiência para tradução/interpretação. O exame de 2008, teve 560

aprovados  no  uso  e  ensino  da  LIBRAS,  e  723  foram  aprovados  em

tradução/interpretação. Em 2009, 444 candidatos foram aprovados no uso e ensino e 541

para  tradução/interpretação.  Mesmo  com  um  maior  número  de  inscrições  deferidas,

observa-se  uma  queda  no  número  de  aprovados.  Em  2010,  540  candidatos  foram

aprovados para uso/ensino e 433 para tradução/interpretação. No ano de 2012 foram 164

aprovados para ensino de LIBRAS e 242 para tradução/interpretação (um número bem

inferior, comparando aos demais).

Podemos notar que em todas as edições do exame os aprovados são em grande

parte para certificação em tradução/interpretação, ou seja, são ouvintes. De acordo com o

relatório do COPERVE, a maior parte dos aprovados se concentra na região sudeste e a

menor  parte  na  região  norte,  ficando  a  média  de  aprovados  em  torno  de  40%,

considerando  todas  as  edições  do  PROLIBRAS e  subtraindo-se  as  abstenções.  Dos

aprovados a maioria são mulheres e se definem como pertencentes à raça/cor branca. O

grande pico de inscritos por idade são pessoas entre 21 e 30 anos.

Muitos surdos e ouvintes também reclamam dos sinais, pois há lugares no Brasil

em que os sinais diferem uns dos outros em seus sentidos e acabam por dificultar o

entendimento das questões de prova. Abaixo um exemplo do sinal para o número cardinal

‘1’ usados no Rio de Janeiro e em São Paulo.



São Paulo Rio de Janeiro

Outras queixas como a falta de fiscais, de informação e o tamanho das salas para

acomodar  aos candidatos  durante  o  Exame também adquirem um tom de objeção à

mesmo:

“Prefiro menos pessoas na sala, com maior espaço para não poder
ver os outros ao lado. Também, só dois fiscais, precisavam mais,
por exemplo, dois na frente e outros dois atrás. O que atrapalha é o
que acontece de vez em quando. Parece que as pessoas colam e
aí os dois fiscais passam para frente e para trás toda hora, isso
atrapalha a atenção, pois nos perdíamos no vídeo. O ideal é ter
quatro fiscais parados para não se movimentarem tanto na sala.”
(Claudio, 2010: 115) 

Muitos candidatos ao término da prova objetiva no PROLIBRAS/2009 ao comparar

seus gabaritos perceberam serem iguais,  mesmo em se tratando de certificação para

níveis  diferentes  –  médio  e  superior.  Esse  exemplo  representa  mais  um  ponto  de

questionamento dos candidatos. Para alguns, o nível de exigência deveria ser diferente,

mesmo na primeira etapa do Exame.

“Na  minha  opinião,  eu  achei  [a  prova  objetiva]  um pouco  difícil,
porque faltou conhecimentos dos sinais de outro lugar, que são um
pouco diferentes.  Por  exemplo:  reunião (sinalizada).  Não sabia o
que era, fiquei pesquisando. Essa palavra R-E-U-N-I-Ã-O, eu estou
acostumada com outro sinal (sinaliza) e achei estranho com outro
sinal (sinaliza). Foi um pouco difícil, mas eu lutei e chutei” (Cláudio,
2010: 120)

Porém, a despeito das opiniões e/ou reclamações o movimento segue seu curso,

com novas rupturas e capturas…

Conquista ou movimento de captura?

Em  Mil  Platôs,  no  capítulo  Postulados  da  lingüística,  Deleuze  e  Guattari  vão

abordar  a  linguagem.  E  quando  o  fazem  eles  abordam  o  fenômeno  da  linguagem

priorizando  um  ramo  da  lingüística  chamado  pragmática.  Na  lingüística  encontramos

dentre outras conceituações, a sintaxe, a semântica, a pragmática. A sintaxe cuida do

estudo das regras da língua. A semântica, pensa a relação entre as palavras e o seu

significado e a pragmática trata fundamentalmente da função da linguagem ou do uso que

o ser falante faz da linguagem, propriamente dita. Então, quando nos debruçamos sobre o

estudo  da  pragmática,  estudamos  a  relação  da  língua  com  o  falante  e,  em  última



instância, procuramos precisar aí, qual é a função da linguagem.

Existem duas grandes teorias dentro do contexto pragmático: uma que diz ser a

linguagem um instrumento de informação e outra bastante defendida por Benveniste que

pensa a linguagem como um instrumento de comunicação. Quando pensamos no uso que

nós  fazemos  da  linguagem,  normalmente  caímos  nessa  dupla  alternativa:  usamos  a

linguagem para informar alguma coisa a alguém ou usamos a linguagem para estabelecer

com outrem uma comunicação intersubjetiva. 

Deleuze e Guattari (2005) questionam tanto a idéia de informação quanto a idéia

de comunicação, mas questionam de uma forma extremamente sutil. Eles não dizem que

não há comunicação, nem tampouco vão dizer que não existe informação. Eles afirmam

que a informação e a comunicação estão a serviço de alguma outra coisa. A informação e

a comunicação são o mínimo necessário para que se opere através da linguagem o que

poderíamos chamar por ordenação.

Quando  alguém  fala,  supondo  que  esteja  informando,  ele  está  na  realidade

ordenando.  E  quando  em  uma  conversa  entre  amigos,  nós  supomos  que  estamos

entrando em comunicação, nós estamos realizando através da fala certos atos que irão

promover  no  outro  ou  em  nós  certas  transformações.  Eles  vão  dizer:  “a  linguagem

ordena”. Ordena num duplo sentido: ordena no sentido de organizar/ordenar e ordena no

sentido de dar ordens. Mas os dois sentidos estão vinculados. No momento em que eles

assim estabelecem, eles passam a dizer que a função da linguagem, tal  como nós a

usamos no dia a dia, é ordenar. E vão dizer também, que o elemento mínimo do discurso,

que em lingüística é chamado de enunciado, é uma palavra de ordem.

Quando se diz: silêncio! Nitidamente é uma palavra de ordem. Mas isso é fácil de

entender por ser um enunciado imperativo. Mas se alguém pergunta “que horas são, por

favor?”ou  declara  “eu  te  amo”,  terá  emitido  palavras  de  ordem?  Para  os  autores  a

resposta é sim. Logo, palavra de ordem não é sinônimo de enunciado imperativo. Palavra

de ordem é uma função coextensiva à própria linguagem de tal maneira que devemos

entender todo e qualquer enunciado discursivo como uma palavra de ordem. Assim, o

mestre quando ensina transmite ordens. O aluno quando recebe a lição do mestre, está

recebendo na realidade, ordens.

Entoando bandeiras pela oficialização da LIBRAS a militância de surdos brasileira

instituiu várias palavras de ordem: regulamentação da LIBRAS como língua oficial dos

surdos brasileiros, direito à língua de sinais como primeira língua (L1), direito a intérpretes

LIBRAS-Português, valorização de uma identidade e cultura9 próprias entre outras. Essas

9 Grifos nossos.



palavras de ordem acabam por fomentar novos territórios, como na afirmação de Perlin:

“Não consigo assumir a lógica de que as culturas onde nascemos e
passamos  a  viver  parte  de  nossas  vidas  se  constitui  na  fonte  de
identidade cultural. O caso dos surdos dentro da cultura ouvinte é um
caso onde a identidade é reprimida, se rebela e se afirma em questão
da  original.  A  identidade  original  estabelece  uma  identidade  de
subordinação em vista da alteridade cultural, a mesma que se dá entre
os outros grupos étnicos.” (2001: 53)

Assim, o aspecto processual da vida urbana em toda a sua complexidade, cria

condições para o inesperado. Esse por sua vez possibilita novos arranjos singulares. A

eles Guattari (2006) chama de ações micropolíticas. Assim, as estruturas sociais – não

propriamente a escola, as associações, a igreja… – mas o conjunto de regras que regem

esses  espaços  sociais  são  de  fato  os  norteadores  de  novos  processos  de

desterritorialização (ruptura) e reterritorialização (captura). E essa pode ser, para o autor,

uma das vias para que intervenções possam ser reapropriadas pelas estruturas sociais.

Ao pensar a obrigatoriedade do PROLIBRAS, imaginamos um novo rumo, uma

nova conexão, resultante de ações micropolíticas, fomentadas pelo movimento em favor

de novas territorializações. Ou seja,  uma ruptura com um velho modelo que pensa a

surdez  a  partir  da  anormalidade,  que  tenta  normatizá-la.  Entretanto,  como  qualquer

movimento – sempre nômade para esses autores – isso acaba por conduzi-los a um outro

lugar, uma reterritorialização, uma captura. Na verdade esse é um movimento constante e

inevitável, mas que possui seus riscos uma vez que sempre se reterritorializa “refém” de

novas palavras de ordem. Nesse sentido o PROLIBRAS apresenta seus riscos. Além da

divergência de opiniões entre vários surdos, favoráveis ou contra à obrigatoriedade de

sua realização. Um de meus interlocutores nesse trabalho afirma que o “PROLIBRAS não

ajuda os surdos. Por isso, não vou fazer.  PROLIBRAS não se preocupa com o ‘povo

surdo’,  só  se  preocupa  se  a  pessoa  sabe  LIBRAS.  Muito  ouvinte  passa  e  nem tem

experiência  com o  ‘povo  surdo’”.  Outros,  no  entanto  vêem o  PROLIBRAS  como  um

grande avanço para as “comunidades de surdos” e dizem ser um exame muito fácil: “Eu

fiz em 2006 para uso/ensino. Em 2007, vou fazer para tradução/interpretação pois agora o

surdo já pode se certificar também nessa categoria”. Por esse caminho, Janaína Pereira

Cláudio afirma que

“Nós,  surdos,  somos  obrigados  a  saber  e  a  conhecer  a  língua
portuguesa:  estamos  obrigados  ao  bilingüismo.  Existe  muita
discussão  sobre  a  escrita  e  a  leitura  na  educação  dos  surdos;
muitos  professores,  pais,  familiares  ficam  preocupados  quando
identificam que o português do surdo se classifica como inferior ao
padrão,  péssimo  e  sem  valor.  Sabendo  que  o  português  é  a



segunda  língua  dos  surdos,  o  ensino  do  português  é  forçado  e
depende,  entre  outras  coisas,  da  prática  da  leitura,  escrita  e
tradução, além do interesse e da clareza no uso da LIBRAS dos
professores ouvintes.” (2010: 20)

Desse  modo,  a  reivindicação  por  um  lugar  –  um  novo  território  –  não

necessariamente retira o surdo da situação de subordinação em relação aos ouvintes,

pois  a  reboque  da  exigência  de  certificação  pelo  PROLIBRAS,  vêm  a  idéia  de  uma

educação  baseada  em  padrões  biculturais.  Como  já  assinalado,  a  certificação  pelos

ouvintes  não  assegura  que  este  domine  os  padrões  culturais  do  grupo.  Como então

assegurar uma educação bicultural? Novos desafios com certeza já se impõem ao novo

modelo  educacional  proposto  pelos  membros de organizações que estão à frente  da

militância.

Como já apontado por Skliar, a desconstrução de metanarrativas e a manutenção

desse contraste binário mantêm o grupo de surdos ainda numa posição de submissão aos

modelos ouvintistas:

“O fato de que os surdos não possam – e talvez nem queiram, em
sua  grande  maioria  –  ser  ouvintes  ou  ser  como  ouvintes,  não
parece ser  um obstáculo  para  as representações dominantes  na
educação  de  surdos.  Os  únicos  modelos,  ou,  pelo  menos,  os
modelos fundamentais, presentes na escola são ouvintes: o tempo
de interação e de identificação entre surdos de diferentes idades é
escasso (…);  os adultos surdos,  presentes na instituição,  [ainda]
estão isolados ou são levados a cumprir tarefas menores, longe das
crianças;  além disso, muitas crianças surdas [ainda] passam seu
limitado tempo livre  entre  hospitais  e  clínicas,  ou,  simplesmente,
com sua família ouvinte” (2001: 20-21) 

Assim, a fala/oralização – palavra de ordem –produz transformações. Mas de que

tipo são essas transformações? Deleuze e Guattari (2005) afirmam que a subjetividade é

produzida  e  consiste  em uma  forma de  sujeição  semiótica  que  garante  a  mais-valia

econômica e a mais-valia de poder. Portanto, ela é social. Não há sujeito individual, nem

original,  há  uma  fabricação  social  de  indivíduos  normalizados  através  de  padrões  e

estereótipos  diversos  delimitados  como  territórios  identitários.  Sonhos,  desejos,

necessidades,  devaneios  são  produções  sociais  que  nada  criam.  Na  verdade  eles

reproduzem a lógica capitalística existente.

Guattari  (2006)  aponta  o  capital,  o  significante  e  o  ser  como  três  referentes

capitalísticos. O capital impossibilita quaisquer outros modos de valorização, o significante

faz calar as virtualidades infinitas das línguas menores e das expressões parciais e o ser

é como um aprisionamento que nos torna cegos e insensíveis à riqueza e à multivalência



dos diferentes modos de existências. De diferentes “mundos próprios”.

E é justamente a subjetividade – capitalística – que produz fluxos que atravessam

todas as sociedades contemporâneas, independentemente do seu modo de produção. O

capital,  em sua imanência, intercepta diferentes modos de existência,  imprimindo uma

lógica  baseada  no  referente,  nas  noções  de  identidade  e  semelhança,  na

homogeneização, na padronização e no controle. A subjetividade capitalística produz-se

através de territórios e de seus movimentos de desterritorialização – as rupturas – e de

reterritorialização – as capturas.

Os territórios capitalísticos correspondem à referência e ao reconhecimento em um

determinado padrão, em uma subjetividade fechada em si mesma, em identidades. Esta

subjetividade investe na sujeição pelo controle do signo através da produção de sentidos,

de modelos. Estereótipos são produzidos de forma semelhante às linhas de montagem e

incorporados nas existências  particulares,  modelando comportamentos,  distribuindo as

pessoas em identidades já reconhecidas, padronizando ações pelas representações. Este

é um processo de homogeneização onde as diferenças são distribuídas em identidades,

idades, sexos, etnias, com comportamentos preestabelecidos e previsíveis. Tal processo

consiste  em  um  movimento  de  captura,  de  pasteurização,  de  banalização  e  de

normalização da subjetividade produzida, caracterizando um determinado território. Para

Guattari (2006), representação e identidades são elementos inseparáveis que levam ao

fechamento em territórios e implicam num imobilismo porque operam pela equivalência,

quando tornam a fixar sujeitos em novos territórios.

Por isso o movimento não é só de captura. Têm-se um duplo movimento: o de uma

produção  de  subjetividade  que  encontra  cada  vez  mais  com  'grandes  minorias'  não

'capturadas’, e o movimento de captura de uma produção de subjetividade que busca

uma inclusão10 da alteridade, porém num claro movimento de reterritorialização.

O questionamento apresentado por membros das “comunidades de surdos” nesse

trabalho,  entretanto,  pouco revela  acerca  da heterogênese que atravessa esse grupo

social. Atualmente, como já dito em capítulos anteriores, temos formas organizadas de

reivindicações de mulheres surdas, surdos de diferentes etnias indígenas, negros surdos,

homossexuais  surdos,  surdos  oralizados  e  usuários  da  língua  portuguesa,  para  citar

apenas  alguns  dos novos  grupos que  emergem dentro  da  chamada “comunidade de

surdos”.

Desse modo, o momento exige um novo discurso, uma nova linguagem acerca dos

surdos. D.A. (Deficiente Auditivo), patologia, deficiência, mudez, integração… não servem

10 Grifo nosso.



mais para falar sobre a vida social dos membros desse grupo, pois representam um olhar

limitante, que impede um entendimento a partir do constante movimento de captura, da

emergência de novas subjetividades, do reconhecimento da estranheza. Quanto a esses

aspectos, mesmo a militância deve ficar alerta – se é que isso é possível – a fim de não

impedir a produção do exótico em meio ao seu próprio grupo.
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