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Introdução: A partir da publicação da Lei 10.436/02 a educação de Surdos começa a
criar bases sólidas no Brasil, e com ela gradativamente ocorre o reconhecimento dos
profissionais tradutores intérpretes do par linguístico Libras - Língua Portuguesa que
passam a ser beneficiados como a criação do curso Letras - Libras para sua formação
específica, além de medidas provisórias de certificação para atuação tanto a nível
básico quanto a nível superior. Embora diversos mecanismos tenham sido criados
visando a assegurar a qualificação para estes profissionais, o alcance desses
mecanismos ainda se restringe a poucos pólos espalhados pelo Brasil. Objetivo: O
presente trabalho busca,por meio de informações e dados dos tradutores em atividade
na região do Vale do Aço, identificar como tem se dado a formação destes
profissionais, bem como suas certificações específicas para atuação nos diversos níveis
educacionais considerando a demanda por qualificação. Metodologia: Foram utilizados
questionários distribuídos   em 4 instituições de ensino municipais e 4 estaduais e 1
uma particular a fim de obter uma relação da quantidade de funcionários ativos e sua
formação específica para atuar como tradutor - intérprete em diversos níveis.
Considerou-se então com base na legislação brasileira o que se propõe como formação
destes profissionais para, por fim, investigar quais subsídios são oferecidos para essa
formação e de que forma podem ser acessados  pelos tradutores intérpretes seja como
formação inicial ou mesmo como capacitação para contínuo exercício do trabalho em
múltiplos contextos. Resultados: Obtidos os questionários, foi feita uma tabulação e
elaboração de gráficos para melhor visualizar o que se espera, de acordo com a
demanda local, e o que é ofertado pelos profissionais envolvidos na função de
intérpretes no que diz respeito à inclusão de alunos surdos desde a educação básica ao
ensino superior. Em posse dos resultados já analisados, foi possível identificar os
pontos fortes do serviço e quais aspectos ainda se distanciam com base na legislação
vigente bem como compreender os obstáculos que permeiam a atuação destes
profissionais e por fim qual a reação dos tradutores-intérpretes frente ao que lhes é
exigido e o que tem a oferecer. Conclusão: Por fim, pode-se concluir que a formação
específica da maioria dos tradutores - intérpretes de Libras no Vale do Aço, está ainda
aquém do que se espera, o que precisa com urgência ser corrigido visto que a formação
precária desses profissionais pode influir diretamente na má formação acadêmica dos
Surdos.

Palavras-chave: Intérpretes. Formação. Vale do aço. 

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


