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RESUMO 

 

 

RABELO, Waléria Cristine de Sousa Veiga. Crenças de professores de Libras na formação de 

tradutores e intérpretes. 2021. 117f. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) − 

Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.  

 

 

Este trabalho tem como tema as crenças dos professores de língua brasileira de sinais (Libras) 

na formação de tradutores e intérpretes em Libras-Português. A pesquisa propõe investigar e 

analisar as crenças de professores universitários que ensinam Libras em um curso de 

Bacharelado de formação de tradutores e intérpretes, em uma universidade pública federal. 

Fundamentam este estudo autores que discutem o ensino de línguas e o papel das crenças no 

campo do ensino-aprendizagem de línguas, tais como Barcelos (2004, 2010), Borges (2017), 

Figueiredo (2015), Lago (2011) e, também, teóricos em tradução e interpretação, como 

Nogueira e Santos (2018), Rodrigues (2019) e Faria e Galan-Mañas (2018). Esta investigação 

se caracteriza por ser um estudo misto, com ênfase em uma pesquisa exploratória e com 

abordagem preponderantemente qualitativa, sendo utilizada a técnica da entrevista como 

instrumento de coleta de dados. A análise dos dados baseia-se na técnica de análise de conteúdo 

de Bardin (2011), com a construção de categorias e núcleos de sentido. Os dados demonstram 

a existência de crenças sobre o ensino de Libras na formação de tradutores e intérpretes, 

indicando que é requerido do professor: a) perfil profissional e linguístico (fluência, 

conhecimento linguístico da modalidade da Libras e especificidade da tradução e 

interpretação); b) consciência (política e cultural sobre a comunidade surda); e c) didática (na 

relação entre professores e alunos e na autoavaliação docente). Conclui-se que são muitas as 

crenças dos professores, que eles têm consciência delas, e que as crenças sofrem mudanças com 

o passar do tempo. Os professores pesquisados percebem que o ensino da língua deve ser 

ministrado de acordo com o público a que se destina e que é necessário um ensino específico 

visando à formação do tradutor e intérprete para uma atuação adequada no uso da língua, dando 

a devida importância ao ato de traduzir e interpretar. Os dados indicam que os pesquisados dão 

importância à qualificação do professor que ensina Libras e importância à qualificação do 

tradutor e intérprete e estão preocupados com o ensino da Libras, em especial, com a 

autoavaliação, com a eficácia da didática no ensino, com a criação de material didático 

diferenciado e com a preparação das aulas ministradas, visando a uma boa formação dos futuros 

tradutores e intérpretes e a busca de um método ideal para o ensino da Libras. Os sujeitos da 

pesquisa demonstram engajamento político de apoio à comunidade surda, sobressaindo a crença 

de que o aprendizado da Libras e a fluência na língua acontecerão, mais eficazmente, mediante 

o contato com o surdo e com a comunidade surda. 

 

Palavras-chave: Crenças de Professores. Segunda Língua. Formação de Tradutores e 

Intérpretes. Libras.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

RABELO, Waléria Cristine de Sousa Veiga. Libras teachers' beliefs in the training of 

translators and interpreters. 2021. 117f. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) − 

Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.  

 

 

The theme of this paper is the beliefs of Brazilian Sign Language teachers (Libras) in the 

training of translators and interpreters in Libras-Portuguese. The research proposes to 

investigate and analyze the beliefs of university professors who teach Libras in a Bachelor's 

Degree course for training translators and interpreters at a federal public university. This study 

is based on authors who discuss language teaching and the role of beliefs in the field of language 

teaching and learning, such as Barcelos (2004, 2010), Borges (2017), Figueiredo (2015), Lago 

(2011) and also, translation and interpretation theorists, such as Nogueira and Santos (2018), 

Rodrigues (2019) and Faria and Galan-Mañas (2018). This investigation is characterized by 

being a mixed study, with an emphasis on exploratory research and a predominantly qualitative 

approach, using the interview technique as a data collection instrument. Data analysis is based 

on the content analysis technique (BARDIN, 2011), with the construction of categories and 

meaning cores. The data demonstrate the existence of beliefs about the teaching of Libras in 

the training of translators and interpreters, indicating that the teacher is required to: a) 

professional and linguistic profile (fluency, linguistic knowledge of the Libras modality and 

specificity of translation and interpretation); b) awareness (political and cultural about the deaf 

community); and c) didactics (in the relationship between teachers and students and in teacher 

self-assessment). It is concluded that the teachers' beliefs are many, that they are aware of them, 

and that beliefs change over time. The surveyed teachers realize that language teaching must 

be taught according to the target audience and that specific education is needed aimed at training 

the interpreter for an adequate performance in the use of the language, giving due importance 

to the act of translating and interpret. The data indicate that the respondents attach importance 

to the qualification of the teacher who teaches the language and importance to the qualification 

of the interpreter and are concerned with the teaching of Libras, in particular, with self-

assessment, with the effectiveness of didactics in teaching, with the creation of differentiated 

didactic material and with the preparation of the classes taught, aiming at a good training of 

future interpreters and the search for an ideal method for teaching Libras. The research subjects 

demonstrate political commitment to support the deaf community, highlighting the belief that 

learning Libras and fluency in the language will happen, more effectively, through contact with 

the deaf and with the deaf community. 

 

 

Keywords: Teachers' Beliefs. Second language. Training of Translators and Interpreters. 

Libras. 
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INTRODUÇÃO 

 

Palavras são janelas ou são paredes. 

Elas nos condenam ou nos libertam... 

 

Se minhas palavras não forem claras,  

Você me ajudará a me libertar? 

 

Rosenberg (2006)  

 

O tema da aquisição de linguagem e ensino de segunda língua sempre foi de meu 

interesse, desde quando atuei como professora no ensino de língua inglesa e como 

fonoaudióloga na área de retardo de aquisição de linguagem. No entanto, foi o ingresso no curso 

de bacharelado em Letras: Tradução e Interpretação em Libras-Português e a condição de 

aluna especial de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 

(PPGLL) da Faculdade de Letras (FL) da Universidade Federal de Goiás (UFG) que 

reacenderam em mim a chama investigativa acerca do tema. 

A motivação para a pesquisa aflorou, também, de leituras sobre esta temática bem como 

de estudos sobre a formação do tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais (Libras). No 

decorrer do curso, novas indagações surgiram sobre, por exemplo, qual técnica usar: a tradução 

literal ou a tradução livre? Isto é, no momento de atuar na tradução ou na interpretação, qual a 

melhor escolha a fazer? Traduzir literalmente ou transmitir a ideia do texto ou do discurso?  

Saber uma segunda língua não habilita a maioria das pessoas para atuar como tradutor 

e intérprete. Alunos de cursos de formação em língua brasileira de sinais (Libras) e do Curso 

de Bacharelado em Libras-Português recebem todo um arcabouço teórico sobre Libras, sobre 

as teorias de tradução e interpretação, bem como sobre o ato interpretativo, conteúdo das 

disciplinas que fazem parte do programa do curso. Mas, isto não garante uma boa performance 

futura por parte do aluno quanto à fluência da língua ou à fluência na tradução-interpretação. 

Vários fatores contribuem para o sucesso ou fracasso da aprendizagem. Dentre eles, podemos 

citar a metodologia e as crenças limitantes. É o professor quem define a metodologia a ser usada 

e dá ênfase a uma determinada técnica em detrimento de outra. Ele é quem define a linha teórica 

e pedagógica a ser abordada em sala de aula. Estas escolhas passam pelo que ele acredita como 

sendo o melhor a ser transmitido para uma futura boa performance profissional. 

Durante o curso de mestrado em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da UFG, 

por meio das leituras realizadas, fui percebendo que as teorias sobre as crenças dos professores 

no ensino de segunda língua nos remetem aos métodos de ensino que cada professor adota. 
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Estudos sobre crenças, a exemplo de autores como Barcelos (2004), dentre outros, 

levam o professor e a sociedade a serem mais críticos, mais reflexivos sobre o ato de ensinar. 

Borges (2017, p. 1) descreve que “os estudos sobre educação de professores focalizam a 

formação do professor reflexivo [...] como profissional capaz de analisar criticamente sua 

prática, por meio de uma maior compreensão de suas crenças a respeito de si mesmo, de seus 

alunos e da natureza e repercussão do seu ensino”. Acreditamos, sim, que os estudos sobre 

crenças de professores de línguas mostram que os docentes, ao longo do tempo, têm se tornado 

mais reflexivos quanto ao seu papel como professor, quanto ao seu relacionamento com os 

alunos, quanto ao seu lugar na sociedade e quanto ao impacto que suas ações têm gerado na 

sociedade, em geral. Borges (2017, p. 1) reafirma que “O docente é visto como possuidor de 

conhecimento, crenças e teorias informais que dirigem o seu fazer”.  

Borges (2017, p. 1) afirma que “[...] os professores, como outros aprendizes, 

interpretam novos conteúdos através de seus conhecimentos anteriores e modificam e 

reinterpretam novas ideias com base naquilo que já conhecem e acreditam”. Em Barcelos (2010, 

p. 58), lê-se que “a compreensão de si mesmo e da própria prática proporciona um entendimento 

melhor da educação”.  

A Libras, apesar de ser uma língua reconhecida no Brasil, ainda é pouco utilizada pela 

maioria da população brasileira, mas, atualmente, vem aumentando a oferta de cursos 

presenciais e online para o ensino da Libras como segunda língua. Mais estudos têm surgido 

sobre esta temática, como, por exemplo, o de Gesser (2012, p. 37), que questiona: “como seria 

o planejamento das aulas para o aluno ouvinte que quer aprender Libras, é o mesmo para uma 

língua oral?” Questões como esta tornam ainda mais relevante o enfoque desta pesquisa pela 

possibilidade de novas contribuições para o estudo da Libras, uma vez que é um assunto muito 

vasto e ainda pouco explorado.  

Há, ainda, inquietações sobre o tema que nos motivam e, mesmo que não estejam no 

foco específico desta pesquisa, valem ser lançadas, como: Que relações podem ser estabelecidas 

entre a atuação dos professores de Libras na formação de tradutores e intérpretes? Estes 

professores formadores têm consciência de que sua atuação em sala de aula vai além de uma 

simples escolha por uma didática? Estes professores estão conscientes de que não é só o ensino 

da língua em si, mas, sim, ensinar como usar esta língua no ofício de traduzir e interpretar?  

Entendemos que o professor, quando consciente da sua influência positiva ou negativa 

sobre seus alunos, possui mais sensibilidade para ensinar e é capaz de contribuir para que o 

futuro profissional tradutor e intérprete possa exercer o uso da língua com habilidade, ética e 

competência, promovendo a interação e a comunicação entre interlocutores e entre culturas. 
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Quando os professores ensinam a língua, sua atuação é marcada por suas crenças 

individuais e coletivas, sendo elas traduzidas por suas ações cotidianas de formação, em sala de 

aula e nas práticas educativas. Neste contexto, indagamos: as estratégias didáticas e 

metodológicas adotadas pelos professores estão, de fato, ligadas às suas crenças? E como estas 

crenças se construíram? Que influência tais crenças exercem sobre a atmosfera em sala de aula 

a ponto de contribuírem ou não para o aprendizado? Questionamentos como estes estão, 

também, ligados ao tema e exigem uma investigação com longa imersão no cotidiano da relação 

didática entre professores e alunos. 

Foi, portanto, neste momento de inquietação acadêmica, de questionamentos 

estimulantes, que o tema das crenças dos professores no ensino de segunda língua, no caso, a 

Libras, aflorou como uma possibilidade investigativa de se iniciar uma reflexão a respeito 

destas indagações. 

Informações acumuladas ao longo de uma disciplina cursada como aluna especial no 

PPGLL/FL/UFG, mas ainda dispersas e com nexos nada evidentes, foram, também, decisivas 

na escolha do tema.  

Cumpre, ainda, notar que as primeiras pesquisas sobre crenças constataram a existência 

de trabalhos de professores voltados para o ensino de línguas orais, notadamente, para o ensino 

da língua inglesa, no qual encontramos o maior número de pesquisas realizadas. Em nossas 

pesquisas, em âmbito nacional, não encontramos nenhum trabalho sobre o tema crenças de 

professores de Libras, o que torna nossa pesquisa pioneira. Ao tratarmos do tema de crenças 

em Libras na formação do tradutor-intérprete, constatamos não haver trabalhos nesta área, o 

que faz da nossa pesquisa novamente pioneira. Essa constatação quanto a ser nosso trabalho 

pioneiro acerca de dois temas gera em nós um sentimento de gratidão em podermos dar o 

pontapé inicial sobre estas temáticas. Sentimos a dupla responsabilidade ao tratar de temas tão 

amplos e tão complexos.  

Temos a humildade de reconhecer que nosso trabalho é o início de reflexões sobre o 

assunto, reconhecemos sua relevância para os dias atuais e lançamos aqui um convite aos 

colegas pesquisadores para a urgência de novos trabalhos sobre os temas tratados. Isto posto, 

voltamos nosso foco para o estudo de ensino de segunda língua.  

É possível identificar que existe, por parte de estudiosos da área da Linguística, da 

Educação e da Saúde, dentre outras, a busca frequente por conhecer como se dá a aquisição da 

linguagem e a aprendizagem de segunda língua. A Linguística Aplicada (LA), em especial, se 

preocupa em entender como ocorre o ensino de segunda língua e como um falante de uma 

língua A desenvolve habilidades comunicativas na língua B. Este processo é inerente aos seres 
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humanos e reflete a sua capacidade linguística e comunicativa. Esta capacidade do ser humano 

na aquisição e/ou aprendizagem de segunda língua é o que impulsiona os pesquisadores da área 

a percorrer diferentes abordagens de investigação sobre o tema.  

Estes pesquisadores observam as várias manifestações da língua e de seu uso, observam, 

também, como se realiza a aquisição de linguagem (como as crianças adquirem a língua 

materna, ou outras línguas). Outra área que os estudiosos buscam compreender é a 

aprendizagem de segunda língua. Não existe, ainda, uma definição clara sobre o processo de 

aquisição de uma primeira língua ou sobre o aprendizado de uma segunda língua. São 

necessários mais esclarecimentos sobre os aspectos conscientes ou inconscientes utilizados no 

momento da aquisição ou aprendizado de qualquer língua. É no campo do ensino-aprendizagem 

de línguas estrangeiras que muitas pesquisas, como as desenvolvidas por Figueiredo (2015), 

vêm surgindo e teorizando sobre fatores que interferem na aquisição da primeira língua ou no 

aprendizado da segunda língua, facilitando ou dificultando o processo de aquisição, seja de uma 

primeira ou de uma segunda língua. 

A presente investigação parte do pressuposto de que o ato de ensinar vai além da 

instrução acadêmica pura e simples, sendo uma ação pautada, também, pelas crenças e 

convicções dos professores, em geral. Desta forma, pensar sobre crenças não é tarefa fácil e 

pensar em crenças de professores de Libras desafia um pouco mais. Alguns autores consideram 

as crenças sob um prisma cognitivo, outros levam em conta o domínio afetivo. Lago (2011) 

tem o entendimento de que as crenças estão intimamente ligadas ao domínio afetivo. De fato, 

Lago (2011, p. 23) opta por “manter a clássica taxonomia de Bloom [...] em que as crenças vêm 

listadas sob a rubrica domínio afetivo, sendo ainda hoje a taxonomia mais utilizada ao se tratar 

de aprendizagem de LE (Língua Estrangeira)”. 

Ao ler Lago (2011, p. 12), é possível identificar o que seria a taxonomia à qual a autora 

se refere. Ela esclarece que “A partir dos anos 70, com o surgimento do ensino humanista, 

aflorou um novo modelo epistemológico no campo de aprendizagem de LE que ressalta a 

importância das emoções e sentimentos. O domínio afetivo inclui [...] as atitudes, sentimentos 

e valores das pessoas”. 

A leitura sobre este tema nos faz refletir sobre várias situações que vivemos no dia a dia 

e sobre as quais, aparentemente, não temos explicação. Por exemplo, situações em que alunos 

bem-preparados, colocados em primeiro lugar na turma, no momento de prestar a prova do 

antigo vestibular, não conseguiam aprovação nem na primeira fase. Neste momento, as pessoas 

atribuem o fracasso à ansiedade, ao nervosismo, não levando em conta os fatores cognitivos e, 

sim, os fatores afetivos e emocionais. Lago (2011. p. 12) continua nos alertando, chamando a 
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atenção para “o fato de que não existe consenso, na literatura específica, sobre a definição de 

nenhum dos fatores afetivos”. As leituras que se seguiram nos apontam para uma afinidade 

sobre o conceito de fatores afetivos e o conceito de crenças, temas complexos que dialogam 

entre si e que estão presentes em sala de aula. Segundo Lago (2011. p. 23), “Construtos 

pessoais, representações, imaginário, concepções, teorias implícitas e teorias pessoais são 

alguns dos termos utilizados para se referir às crenças”. Barcelos (2001, p. 72) complementa 

esta conceituação, definindo crenças como “opiniões e ideias que alunos (e professores) têm a 

respeito dos processos do ensino e aprendizagem de línguas”. 

Estas leituras reafirmam em nós a possibilidade de haver uma maior identificação entre 

o tema crenças e domínio afetivo. Outro aspecto que levamos em consideração para trabalhar 

crenças com mais ênfase no dominio afetivo é a caracteristica da língua pesquisada e sua 

trajetória de luta ao longo da história. As línguas de sinais, em geral, foram marcadas por muitos 

conflitos e incompreensões. Atualmente, o ensino de Libras está mais voltado para uma 

concepção mais afetiva e inclusiva. Esta nova abordagem dissipa as concepções negativas sobre 

o aprendizado de Libras, que se arrastaram no transcorrer do tempo. É uma língua sobre a qual 

estudos teóricos a respeito de seu ensino e sua aquisição estão apenas se iniciando.  

Ao contrário das línguas orais, Libras é cheia de pecularidades, como, por exemplo, seus 

usuários sabem que é necessário uma checagem constante quanto ao que foi transmitido, 

visando a certificar se teve ou não a devida compreensão por parte do interlocutor. É necessário 

um certo cuidado com os sinais elegidos no momento da conversação para evitar ruído de 

comunicação. Estes aspectos fazem com que os profissionais se reavaliem sempre e se reciclem 

com uma constância muito maior. Novos sinais estão sempre surgindo, bem como novos 

desafios em relação à comunidade surda. É uma língua muito expressiva para comunicar 

sentimentos e seus usuários são mais ágeis na percepção de expressões faciais e corporais que 

compõem a sintaxe da Libras. Esta modalidade de língua difere das línguas orais em muitos 

aspectos e as pesquisas sobre crenças no ensino de Libras relacionadas ao dominio afetivo 

ganham relevância.  

Compreende-se que as diferenças entre línguas orais e visuoespaciais não residem 

apenas na gramática ou na forma de expressão. Existem, também, diferenças quanto ao ensino 

e à preparação de profissionais tradutores e intérpretes que atuam com línguas orais e com 

línguas visuoespaciais.  

Neste sentido, no intuito de delimitação e afunilamento da problemática investigada, o 

nosso objetivo nesta pesquisa recai sobre o tema do aprendizado de segunda língua, com foco 

nas crenças dos professores das disciplinas específicas de ensino de Libras que fazem parte da 
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matriz curricular do curso de graduação em Letras: Tradução e Interpretação em Libras-

Português da FL/UFG, um curso voltado para a formação de um público bem específico: 

tradutores e intérpretes de Libras para o Português e vice-versa. 

As indagações que norteiam esta investigação podem ser assim formuladas: quais são 

as crenças dos professores de Libras, como ensino de segunda língua, na formação de tradutores 

e intérpretes? Os professores pesquisados percebem mudanças em suas crenças? Quais são os 

relatos dos professores sobre as suas práticas e elas são influenciadas por suas crenças? Como 

estes professores definem uma formação adequada, no que se refere ao conhecimento 

linguístico, do tradutor e intérprete de Libras?   

O objetivo geral desta pesquisa pode ser definido como sendo o de investigar as crenças 

de professores de Libras do curso de graduação em Letras: Tradução e Interpretação em 

Libras-Português da FL/UFG sobre o ensino de segunda língua. 

Os objetivos específicos são:  

− verificar as impressões dos professores sobre possíveis mudanças nas suas 

crenças; 

− apurar, com base em relatos, se as práticas de ensino destes professores são 

influenciadas por suas crenças; 

− averiguar como estes professores definem a formação adequada do tradutor e 

intérprete de Libras. 

Esperamos, com isso, iniciar uma reflexão sobre o ensino da língua de sinais como 

segunda língua, uma reflexão sobre o ensino de Libras para a formação do tradutor e intérprete. 

Reiteramos o convite para futuras pesquisas e estudos sobre se há uma relação das crenças dos 

professores de Libras e sua didática, tema que salientamos, aqui, por meio dos relatos dos 

professores pesquisados, mas que carece de estudos mais detalhados.  

Metodologicamente, esta pesquisa se caracteriza por ser um estudo misto, com ênfase 

em uma pesquisa exploratória e com abordagem preponderantemente qualitativa, valendo-se 

para a coleta de dados de instrumentos como a revisão bibliográfica e entrevistas 

semiestruturadas com docentes que ministram disciplinas de ensino de Libras.  

O desenvolvimento da dissertação está organizado da seguinte forma:  

O primeiro capítulo tem por finalidade apresentar os conceitos de língua, linguagem e 

crenças, discutindo a questão do ensino de segunda língua, destacando o ensino da língua 

brasileira de sinais (Libras) e a formação de tradutores e intérpretes de Libras e Português. 
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O segundo capítulo trata dos procedimentos metodológicos desenvolvidos, indicando-

se o tipo da pesquisa, o local onde foi realizada, os sujeitos participantes e os instrumentos de 

coleta de dados utilizados.  

O terceiro capítulo é dedicado à análise e apresentação dos dados e à discussão dos 

resultados encontrados na pesquisa.  

 



 
 

1 CONCEITUANDO TEMAS ABORDADOS NA PESQUISA 

 

 

Aprender outra língua não significa apenas 

aprender como se diz as mesmas coisas com palavras diferentes,  

significa aprender uma outra forma de pensar essas coisas  

 

Flora Lewis 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a fundamentação teórica utilizada neste 

estudo. Nele são apresentados conceitos e definições de alguns vocábulos, como língua e 

linguagem, crenças, ensino de segunda língua, Libras e tradução e interpretação, termos 

importantes para nosso estudo sobre crenças, destacando-se o conceito de crenças e sua ligação 

com o ensino, em geral, e, em especial, com o ensino de línguas. Discute-se, ainda, o ensino de 

segunda língua relacionado ao ensino da língua brasileira de sinais (Libras) e à formação de 

tradutores e intérpretes de Libras para Português e vice-versa.  

Esta seção tem, pois, a finalidade de apresentar o processo de garimpagem sobre o 

conceito de crenças, esperando que seja útil a outros pesquisadores que se interessem pela 

análise do conceito. Inicialmente, são tratadas a constituição e a importância da língua e da 

linguagem na sociedade e, em seguida, apresentados os demais temas.  

 

1.1 Conceito de língua e linguagem  

 

Quando se volta os olhos para a história da raça humana, constata-se sua ligação 

intrínseca com a fala, com a linguagem, seja ela da forma que for. O mundo moderno e as 

realizações da cultura, sua transmissão e comunicação, estão ligadas, em geral, ao uso da língua 

e das várias formas de linguagem que o indivíduo pode utilizar e escolhe para transmitir suas 

ideias e crenças. Para Bloomfield (1933, p. 3), 

 

A língua desempenha um papel importante em nossa vida. Talvez por causa de sua 

familiaridade, raramente a observamos, tomando-a como certa, assim como 

respiramos ou caminhamos. Os efeitos da linguagem são notáveis e incluem muito do 

que distingue o homem dos animais, mas a linguagem não tem lugar no nosso 

programa educacional ou nas especulações dos nossos filósofos (Tradução nossa1). 

 
1 No original: Language plays a great part in our life. Perhaps because of its familiarity, we rarely observe it, 

taking it rather for granted, as we do breathing or walking. The effects of language are remarkable, and include 

much of what distinguishes man from the animals, but language has no place in our educational program or in 

the speculations of our philosophers. 
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Registros históricos evidenciam que o estudo das línguas remonta ao período grego e, 

atualmente, nosso conhecimento sobre as línguas é, em grande parte, devido aos registros e 

pesquisas desenvolvidos por eles. Em Milani (2012, p. 23), lê-se que “a língua, segundo 

Humboldt, fica circunscrita a limites espaciais exatos, quer dizer, geográficos, culturais e 

históricos”. Milani (2012, p. 23), ao comentar os estudos de Humboldt, afirma que, para ele, 

“A língua é sempre a ‘emanação espiritual de uma vida nacionalmente individual [...]’. Assim, 

a língua reflete as características que são externas ao indivíduo e que interferem em seu 

comportamento e nas suas sensações individuais”. 

Desse modo, língua é aquilo de que o indivíduo lança mão para se comunicar; é 

dinâmica e é transmitida de geração a geração pelos indivíduos de determinada cultura e 

localidade geográfica, como afirmado acima. O homem no uso da palavra cria e recria a sua 

própria história bem como a história das civilizações.  

Sabemos que o homem é um ser social, um sujeito falante que se utiliza da língua e da 

linguagem para comunicar suas ideias, pensamentos e experiências para outros da mesma 

espécie. O desejo intrínseco do ser humano de deixar um legado, de transmitir seus registros a 

outrem, faz com que ele crie mecanismos para registrar e perpetuar sua história no tempo. 

Entendemos que é por meio da transmissão oral ou escrita que a história, individual e coletiva, 

se constrói e é repassada de geração em geração até a atualidade. “A língua é um objeto 

inanimado e passivo, por isso, deve ser considerada na medida em que realiza o intuito de 

expressão de seus falantes” (MILANI, 2012, p. 28). 

A construção de conceitos pode ser desenvolvida com base em diferentes metodologias. 

Milani (2012), por exemplo, na condução de seu estudo historiográfico sobre Humboldt, adota 

uma postura investigativa de respeito aos valores e sem julgamentos: 

 

Então, é com a compreensão de que o ser humano é sempre uma composição do que 

o cerca, e de que ele está amarrado à história, que se procede aqui à leitura da obra 

linguística de Humboldt; tentando respeitar seu alcance, suas intenções ou seus 

valores morais e religiosos etc., e não os julgar, procurando entender o que de 

essencial, para a linguística, fez Humboldt (MILANI, 2012, p. 20). 

 
 

Outro estudo pode ser visto em Benveniste (1989), em seu livro Problemas de 

linguística geral. O autor afirma não haver definições precisas para o conceito de semântica e 

que essas definições exigiriam, por sua vez, uma discussão que falasse sobre os próprios 

princípios da significação. Ele afirma que a reconstrução do termo, também, não é tarefa fácil.  

Benveniste (1989, p. 319) alerta que, “em relação ao sentido, podemos usar da 

verossimilhança, fundada sobre o bom senso, sobre a apreciação pessoal do linguista, sobre os 
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paralelos que ele pode citar”. Segundo o mesmo autor, “o sentido de uma forma linguística se 

define pela totalidade dos seus empregos, pela sua distribuição e pelos tipos de ligações 

resultantes” (p. 320). Ele afirma que são levados em conta o princípio que rege as palavras 

dentro da própria língua e a evolução histórica das palavras, em geral, do que depreendemos 

que “a evolução ocorre tanto dentro da própria língua quando em comparação com outras 

línguas, tudo parece existir em uma identidade formal entre os radicais” (p. 320). Ainda de 

acordo com Benveniste (1989, p. 293), “muitas noções na Linguística e, talvez, mesmo na 

Psicologia, aparecerão sob uma luz diferente se as restabelecermos no quadro do discurso, que 

é a língua enquanto assumida pelo homem que fala, e sob a condição de intersubjetividade, 

única que torna possível a comunicação linguística”. 

Nesta perspectiva, compreende-se que a palavra crenças, como hoje a conhecemos, foi 

se constituindo e se desenvolvendo na história das civilizações, constituindo-se e se 

incorporando à língua.  

 

1.1.1 Conceito de língua e linguagem no século 21 

 
Os conceitos trabalhados acima estão dentro de uma visão descritiva e estruturalista dos 

estudos da língua e da linguagem, que perdurou em grande parte do século XX, mas a 

Linguística Aplicada tem alargado os debates e estudos sobre o tema. Buscando entender como 

estão as pesquisas atuais, partimos em busca de estudos recentes sobre o assunto.  

Para refletirmos brevemente sobre a língua e a linguagem, no século 21, em específico, 

a língua portuguesa, nos baseamos em Moita Lopes (2013, p. 13) que nos confronta com novos 

paradigmas, ratificando a crença de que a ciência não é neutra, mas, provém de um espírito 

investigativo de um determinado lugar ou época, sendo produzida pelas “circunstâncias 

históricas de seu tempo e de seu espaço”. Nesse sentido, o autor compartilha da mesma opinião 

de Fiorin (2013) quando este afirma que “[...] é imprescindível despirmo-nos de crenças que 

balizaram nossa atitude científica. Em resumo, é indispensável pensar diferente”. 

Os avanços científicos são notórios e os estudiosos da língua e da linguagem buscam, 

também, acompanhar o aspecto dinâmico e a temporalidade da ciência e da sua contextualização, 

hoje, no século vinte um. Os estudos linguísticos de hoje se deparam com uma língua imersa em 

um contexto de globalização, de mídias sociais e suas múltiplas linguagens, em imigrações e 

crescente diáspora mundo a fora (MOITA LOPES, 2013). E é neste contexto que o autor faz um 

alerta para o papel importante da linguagem, afirmando que “[...] os fluxos entre fronteiras físicas 

e virtuais, entre outros processos, com os quais nos deparamos continuamente, constituem um 
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mundo no qual a linguagem ocupa um espaço privilegiado. Este é um mundo no qual nada de 

relevante se faz sem discurso” (MOITA LOPES, 2013, p. 19).  

De fato, muitos paradigmas, relacionados ao conceito de língua e linguagem, sua 

construção ideológica e seu desenvolvimento ao longo da história, têm sofrido mudanças. É 

interessante perceber que a importância dada à língua e à linguagem cresceu ao longo dos anos. 

Porém, a importância dada ao discurso se manteve de 1989 a 2021. O discurso tem sido 

considerado nesses 32 anos a mola propulsora para novas pesquisas e traz a compreensão dos 

vários olhares conceituais em torno da língua e da linguagem. É mediante a compreensão do 

discurso que percebemos as crenças e as mudanças do indivíduo e da sociedade, que entendemos 

o caminho percorrido pela história vislumbramos o futuro. O discurso aponta os primeiros passos 

rumo à construção de um novo caminho de teorias, crenças e mudanças sociais. E é por meio do 

discurso individual e/ou coletivo que o homem e a sociedade se constroem (MOITA LOPES, 

2013).  

Quando percebemos os caminhos percorridos pela língua e pela linguagem até os dias 

atuais, somos levados a buscar por mais estudos sobre este tema que não se esgota, dada a 

dinamicidade da língua e da linguagem. A língua e a linguagem, por meio do discurso, possuem 

lugar de destaque em nossas vidas e no nosso dia a dia, construindo e refazendo conceitos, 

construindo e refazendo a história individual e social, pois tudo passa pelo verbo, pelo dizer, pelo 

discurso, seja do lugar que for.  

Moita Lopes (2013, p. 20) nos mostra que este discurso parte de um lugar orientado por 

ideologias: 

As ideologias linguísticas envolvem tanto os modelos socioculturais da linguagem em 

uso, do que chamamos de português no nosso caso, construídos pelos falantes, escritores 

etc., como também aqueles elaborados por especialistas do campo dos estudos da 

linguagem. Do ponto de vista dos falantes e escritores, as variações ideológicas da 

linguagem são importantes porque acabam influenciando as mudanças linguísticas. 

 

O mesmo autor explica que as ideologias linguísticas podem ser entendidas, de acordo 

com Kroskrity (2004), como um conceito formado por diferentes dimensões.  

 

A primeira se refere ao fato de as ideologias linguísticas refletirem os interesses de 

um grupo social e cultural específico [...]. A segunda dimensão tem a ver com o fato 

de as ideologias linguísticas serem variadas, já que os significados sociais se referem 

a uma multiplicidade de divisões sociais de gênero, classe social, geração, 

sexualidade, nacionalidade etc., que de fato se entrecortam [...]. A terceira dimensão 

tem a ver com o fato de que a consciência que os participantes de um grupo específico 

têm das ideologias linguísticas que adotam é variável [...]. A quarta dimensão se refere 

ao fato de as ideologias linguísticas fazerem a mediação entre as estruturas sociais e 

linguísticas em uso A quinta dimensão [...] tem a ver com o modo como elas [as 
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ideologias linguísticas] são usadas na construção de identidades culturais e nacionais, 

tais como nacionalidade e etnia (MOITA LOPES, 2013, p. 22. 

 

 

Para nosso estudo, destacamos a gravidade do uso da ideologia linguística para segregar 

segmentos sociais, “construindo diferenças de várias naturezas entre os grupos, tornando-as 

naturais [...] muitas vezes ao preço do aniquilamento de outras línguas/variedades ou do seu 

apagamento (MOITA LOPES, 2013, p. 27). Isso acontece quando, por exemplo, agimos como 

se no Brasil só se fala o português, ao passo que existem uma variedade considerável de outras 

línguas sendo faladas no território brasileiro por diferentes segmentos sociais, como a 

comunidade surda, comunidades de imigrantes, comunidades indígenas etc.  

Concordamos, com o autor quando afirma que a delimitação linguística “[...] é 

perniciosa porque não leva em consideração os falantes bilíngues ou multilíngues (ou mesmo 

monolíngues em outra língua que não o português) no Brasil e seus interesses e necessidades 

educacionais, entre outros”, devendo, portanto, ser repensada (MOITA LOPES, 2013, p. 27).   

Fica claro para nós que as línguas e a linguagem, como as conhecíamos se 

transformaram e estão em processo de transformação acompanhando seus usuários. No nosso 

estudo, é esta concepção de língua e linguagem mais contemporânea que sustenta a compreensão 

da Libras no contexto social e na atuação do tradutor e intérprete. 

A seguir, são apresentados conceitos de crenças de alguns autores que já desenvolveram 

pesquisas sobre o tema. 

 

1.2  Conceito de crenças 

 

A sociedade atual tem usado amiúde a palavra crenças, em vários contextos, como no 

meio político, corporativo e educacional. Muitos profissionais da área de coaching lançam mão 

do termo como instrumento de mudança de vida. Na Educação, há um aumento nas pesquisas 

sobre crenças envolvendo estudo de segunda língua, crenças de professores e crenças de alunos, 

dentre outros. Estes estudos destacam a importância do conceito para o desenvolvimento 

pedagógico, individual e social. Assim, após uma reflexão sobre língua e linguagem, a presente 

seção é dedicada a se pensar o conceito de crenças com base em autores, como Barcelos (2001, 

2004), Pajares (1992), Almeida Filho (1993) e Ferreira (1998), dentre outros. 

O homem, como ser histórico e social, tem sua existência concretizada no convívio com 

seus semelhantes. Assim, ele se desenvolve e toma consciência de quem é em sociedade e 

individualmente. Quando pensamos no desenvolvimento humano na linha temporal, com base 
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no conceito de crenças, percebemos as modificações que o indivíduo provoca na sociedade a 

partir de suas atividades diárias ou de mudanças ideológicas. Segundo Silva (2003, p. 7), “As 

crenças, assim como os saberes, as ideologias, os valores e os preconceitos são uma construção 

social e individual. O sujeito age e pensa, pensa e age através daquilo em que acredita. 

Entretanto, o acreditar do sujeito passa pelo modo como aprendeu a estruturar seu pensamento 

e como apreende a realidade em que vive”.  

É nesta perspectiva de ideologias, valores, pensamento e ação que se propõe descrever 

conceitos importantes da atuação do professor como formador de futuros profissionais, ou seja, 

levando em consideração a interferência positiva ou negativa da atuação pedagógica associada 

ao conceito de crenças.  

A palavra crença é utilizada em várias áreas da ciência, como Filosofia, Psicologia, 

Educação etc., porém, com pouca variação semântica, sendo utilizada com sentido mais 

abrangente, inclusive, em nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

[...] 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias; [...] 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal 

a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (BRASIL, 

1988, grifo nosso.). 

 

 

O homem moderno, ainda hoje, liga o termo crença ao conceito de fé. Ao longo da 

história, observamos a evolução que ocorreu com esse conceito. Na era medieval, o cristianismo 

utiliza, em suas práticas religiosas, regras impostas. Atualmente, esse conceito de fé utiliza-se 

de práticas firmadas por meio do conhecimento. Nesta nova perspectiva conceitual é que o 

termo crença é encontrado na constituição brasileira, a qual garante, de modo pleno e sem 

restrições, o direito à escolha da crença religiosa. Mais do que isso, ficam asseguradas a 

liberdade religiosa, a proteção às suas diversas manifestações e a liberdade de consciência, que 

pode ser exercida em seu grau máximo.  

É neste contexto que surgem muitas pesquisas sobre crenças, nas mais diversas áreas, 

trazendo novas perspectivas para o desenvolvimento acadêmico e social. Na área da Linguística 

Aplicada (LA), pesquisas relacionadas à atuação dos professores e dos alunos vêm sendo 

realizadas, visando a compreender a contribuição das crenças no ensino e na aprendizagem de 
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segunda língua. Estudos sobre crenças associadas ao ensino de línguas, portanto, são cada vez 

mais frequentes entre os pesquisadores.  

Barcelos (2004, p. 125) traz um breve histórico sobre o surgimento do conceito de 

crenças, “investigado desde a década de 80, associado ao ensino e aprendizado de segunda 

língua”. A autora discute estes conceitos no âmbito da LA, suscitando o interesse pelo tema a 

partir de uma nova perspectiva, que passa a dar mais ênfase no processo de aquisição da 

linguagem com foco no aprendiz. “As mudanças nos paradigmas de ensino de línguas, ao longo 

dos anos, trouxeram também diferentes visões dos aprendizes” (p. 126).  

De acordo com Barcelos (2004, p. 124),  

 

As crenças sobre aprendizagem de línguas vêm sendo objeto de inúmeras 

investigações, tanto no exterior quanto no Brasil. Desde 1995, o número de 

dissertações e teses a esse respeito tem crescido bastante (BARCELOS, 1995; FÉLIX, 

1999; GIMENEZ, 1994; SILVA, 2000). Isso mostra, mais uma vez, a importância 

desse conceito e o crescente interesse por ele.  

[...] 

Na conferência da Associação Internacional de Linguística aplicada, em 1999, pela 

primeira vez, houve um simpósio dobre crenças de aprendizagem de línguas e, mais 

tarde, no mesmo ano, foi publicado um volume System, dedicado a crenças sobre 

aprendizagem de línguas. 

 

 

Ainda, segundo Barcelos (2004, p. 127, grifos do autor), 

 
Em 1985, o termo crenças sobre aprendizagem de línguas aparece, pela primeira vez, 

em LA, e um instrumento (o BALLI – Beliefs About Language Learning Inventory) 

para se levantar as crenças de alunos e professores de maneira sistemática foi elaborado 

por Horwitz (1985). O conceito de crenças ganhou ainda mais proeminência do 

movimento de autonomia na aprendizagem e de estratégias de aprendizagem (ou 

learner training), em meados dos anos 80, com os artigos de Wenden (1986, 1987).  

 

 

Em seu relato, Barcelos (2004) apresenta várias definições de crenças, destacando-se as 

de Peirce (1877-1958), filósofo americano, e a de John Dewey (1859-1952), filósofo, psicólogo 

e reformador educacional norte-americano. Peirce definiu crenças como “ideias que se alojam 

na mente das pessoas como hábitos, costumes, tradições, maneiras folclóricas e populares de 

pensar” (PEIRCE apud BARCERLOS, 2004, p. 129). Já Dewey entende que crenças “cobrem 

todos os assuntos para os quais ainda não dispomos de conhecimento certo, dando-nos 

confiança suficiente para agirmos, bem como os assuntos que aceitamos como verdadeiros, 

como conhecimento, mas que podem ser questionados no futuro” (DEWEY 1933 apud 

BARCELOS, 2004, p. 129). 

Fazendo uma síntese das definições apresentadas, a autora destaca que alguns destes 

conceitos sobre crenças se referem “à natureza da linguagem e ao ensino e aprendizagem de 
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línguas” e outros se relacionam mais “ao aspecto cultural e à natureza social das crenças” 

(BARCELOS, 2004, p. 132).  

Sob a ótica dos estudos da cultura de aprender línguas, Barcelos (1995, p. 131), 

conceitua crenças como o  

 

Conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) dos aprendizes constituído de crenças, 

mitos, pressupostos culturais e ideais sobre como aprender línguas. Esse 

conhecimento, compatível com sua idade e nível socioeconômicos, é baseado na sua 

experiência educacional anterior, leituras prévias e contatos com pessoas influentes. 
 

 

As diversas definições de crenças sugerem para Barcelos (2004) diferentes maneiras de 

investigar o tema, podendo-se identificar três momentos distintos iniciados com os estudos de 

Horwitz, em 1985.  

 

Em resumo, a pesquisa das crenças, neste primeiro momento, ignora a perspectiva do 

aluno. Os estudos, em sua maioria, se utilizam somente de questionários, 

principalmente os do tipo Likert-Scale, o que é prejudicial, pois conforme crítica feita 

por Hosenfeld (1999, p.18), os questionários ‘levam os alunos a enxergarem crenças 

como isoladas umas das outras, e lhes dá apenas uma visão parcial das crenças, ao 

invés de uma visão holística, caracterizando apenas algumas crenças sobre 

aprendizagem de línguas’ (BARCELOS, 2004, p. 135). 

 

 

A autora descreve que, no segundo momento, a “pesquisa sobre crenças se aproximou 

mais e mais do ensino autônomo e do treinamento de aprendizes”. Nesta fase, segundo ela, é 

visível “a proximidade entre pesquisa de crenças e pesquisa sobre estratégias de aprendizagem” 

(BARCELOS, 2004, p. 135).  

O terceiro momento descrito por Barcelos (2004, p. 137) é marcado por “maior 

pluralidade de metodologia de percepções diferentes sobre como fazer pesquisa a respeito de 

crenças”. As pesquisas voltam a atenção para o contexto. Ela afirma que as “crenças são parte 

das nossas experiências e estão inter-relacionadas com o meio em que vivemos” (BARCELOS, 

2000, p. 59). Em relação à identidade, Barcelos (2004, p. 140) afirma que “De acordo com Lave 

e Wenger (1991), aprendizagem e identidade são inseparáveis. A aprendizagem envolve 

construção de identidade e, eu diria, de crenças também, já que somos aquilo em que 

acreditamos”. Sobre o discurso, Barcelos, (2004, p. 142), descreve que, “Kalaja (1995, 2000) 

propôs uma abordagem discursiva de crenças sobre aprendizagem”. Em relação a metáforas, 

autores, como “Swales (1994) e Block (1990, 1992) também utilizaram metáforas para 

investigar as crenças dos alunos. Oxford et al. (1998) utilizaram as metáforas das narrativas de 
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professores e alunos para investigar suas concepções sobre o papel do professor” (BARCELOS, 

2004, p. 142).  

De acordo com a autora,  

 

A pesquisa de crenças presencia o surgimento de estudos que adotam perspectivas de 

diferentes teóricos para análise de crenças. [...] Esses estudos sugerem que crenças 

são contextuais e que para pesquisá-las elas devem ser inferidas, levando-se em conta 

não somente as afirmações, mas as intenções e as ações e, também, a relação entre 

crenças, discurso e ação, como Pajares (1992) já havia sugerido (BARCELOS, 2004, 

p. 143). 

 

 

Após a leitura de Barcelos (2004), dentre outros, nós, também, procuramos contribuir 

com um conceito sobre crenças, até mesmo, para que se pudesse contemplar não só o ensino de 

língua, mas também a formação do tradutor e intérprete. Assim, entendemos que as crenças 

podem ser definidas como princípios, valores, pensamentos, ideias, ideologias, juízo, atividade 

mental e afetiva de interação do indivíduo com o meio social como processo criador, com a 

capacidade de transformar o indivíduo e a sociedade à sua volta. As crenças, como o 

pensamento e a ideologia, segundo nossa visão, vêm acompanhadas de um afeto, positivo ou 

negativo, onde o indivíduo firma seus valores e princípios e, assim, direciona suas escolhas. 

Entendemos que as crenças fazem parte de toda a formação do indivíduo e não só do ensino de 

línguas. As crenças exercem forte influência na visão de mundo, no comportamento, nas ações 

das pessoas, nas escolhas que são feitas, nas atitudes que são tomadas e, consequentemente, na 

construção da identidade pessoal e, também, da identidade social e profissional. Com isto, 

podemos dizer que as crenças podem definir o estilo de vida de todas as pessoas. Todos os 

educadores são identificados por esse estilo, por estas atitudes que sempre influenciarão, direta 

ou indiretamente, outros ao seu redor. Ter clara consciência disto é importante para a formação 

de futuros profissionais, como professores, tradutores e intérpretes, fonoaudiólogos, médicos, 

juristas etc. Não importa a série escolar ou a área de formação em que o professor atua, é 

importante levar para esses alunos um ensino sedimentado para além da teoria. 

Após leituras em Barcelos (2001, 2004, 2006, 2010), que traz estudos de crenças 

voltados para as línguas orais, partimos em busca de autores que tratam de estudos em línguas 

sinalizadas.  

Gesser (2012, p. 10) aborda, em livro sobre seu aprendizado em Libras, aspectos das 

práticas pedagógicas e algumas cenas de sala de aula, relatando que 
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Como professora de inglês, interessava-me também observar que contextos de línguas 

de sinais poderiam ser diferentes ou iguais aos contextos de línguas orais e 

principalmente como os alunos ouvintes, iniciantes nessa aprendizagem, estabeleciam 

a interação e a comunicação em sala de aula como seus professores surdos. 

 

 

Gesser (2012, p. 103), tratando sobre a cultura de ensinar, diz que “Esses sistemas de 

crenças dos professores são construídos gradualmente no tempo e podem se modificar, pois do 

mesmo modo que são coletivamente apropriadas, elas são também individualmente 

ressignificadas”. A autora afirma que “as crenças dos professores manifestadas no cenário de 

sala de aula (e fora dela) têm a ver com seus valores, hábitos, educação familiar, escolarização 

e com suas formas de atuação no mundo” (p. 104). A autora trata do ensino de Libras para 

ouvintes, visando a um público mais geral e um público mais específico, temas que muito 

contribuíram para o nosso trabalho.  

Esqueda e Oliveira (2013, p. 137) trazem um estudo sobre crenças de alunos de tradução 

em línguas orais, em que as autoras afirmam: 

 

Dentre os vários fatores que influenciam o processo de ensino de aprendizagem, 

encontram-se as crenças que os alunos trazem consigo para a sala de aula e que, segundo 

os pesquisadores, direcionam o quê, como e quando o aluno decide aprender’. [...] Para 

as autoras, as crenças têm origem social e também individual; são dinâmicas, 

contextuais e paradoxais, já que podem mudar de acordo com o contexto social no qual 

cada um se encontra inserido. 

 

As autoras afirmam que “Presentes nas reflexões acerca dos processos de ensino e 

aprendizagem, o estudo sobre as crenças pode ser encontrado e aplicado a quaisquer contextos” 

(p. 137). Elas exemplificam com estudos realizados no campo da matemática, nos quais os 

resultados mostram a visão utilitarista dos alunos e apontam, também, para a relação entre 

professor e aluno como sendo essencial no processo de aprendizagem. Em outro exemplo, 

Esqueda e Oliveira (2013, p. 138) comentam a pesquisa de Motta (2005), na qual, ao investigar 

as crenças trazidas por alunos ingressantes do Curso de Matemática destaca a dimensão afetiva 

em educação matemática: 

 

Segundo a pesquisadora, a conscientização das crenças pelo aprendiz pode servir como 

um elemento de autorregulação e para aumentar a responsabilidade e autonomia do 

aluno. Observar as emoções, atitudes e crenças do aluno em relação à Matemática 

oferece indícios das experiências que este teve como estudante, da perspectiva 

profissional e da sensibilidade social do contexto em que o ensino se desenvolve. Os 

conhecimentos subjetivos pertencentes às crenças dos professores se traduzem em sua 

maneira de ensinar, do mesmo modo que os pertencentes às crenças dos alunos se 

traduzem em bloqueios e resistências a alguns tipos de aprendizagem. As exigências 

afetivas para a aprendizagem devem ser tão estudadas quanto as exigências cognitivas, 

pois a imagem que os alunos e os professores têm podem servir como referência para 
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novas estratégias de ensino e como crítica para certos métodos (ESQUEDA; 

OLIVEIRA 2013, p. 138). 

 

 

Consideramos que todos estes conceitos afetam o trabalho docente e a prática 

pedagógica dos professores. Sendo o professor um sujeito social, que exerce vários papéis na 

vida, é natural que ele, o professor, no nosso caso, o professor formador, deixe transparecer, em 

sala de aula, tudo que o constitui como indivíduo, suas motivações, valores e crenças. Não é de 

hoje que o professor tem sido motivo de estudos no processo educacional, pois ele se torna peça 

fundamental para promover, ou não, mudanças na sociedade, por meio da formação de novos 

profissionais e da legitimação, ou não, de novas ideologias.  

Retomando Barcelos (2004) a respeito das diferentes maneiras de investigar crenças, 

podemos inferir que a partir desta pesquisa estamos contribuindo com um quarto momento de 

investigação sobre crenças. Investigamos as crenças através do discurso dos professores, de 

suas percepções, onde, pautamos nossa pesquisa em um estudo misto, com ênfase em uma 

pesquisa exploratória e com abordagem preponderantemente qualitativa, onde utilizamos a 

técnica da entrevista como instrumento de coleta de dados. Nossa análise dos dados baseia-se 

na técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), com a construção de categorias e núcleos 

de sentido. Sob esta perspectiva partimos da visão que os professores tem de vários aspectos 

ligados ao ensino de segunda língua, a Libras, bem como a formação do tradutor e intérprete. 

Procuramos identificar as crenças dos professores pesquisados por meio dos núcleos de 

sentido surgidos do discurso destes professores em forma de respostas às perguntas da 

entrevista semiestruturada. Foi baseado na visão que eles têm a respeito de crenças, do perfil 

profissional do professor de Libras e dos tradutores e intérpretes, da visão deles a respeito de 

ensino e aprendizagem de segunda língua, a Libras, da visão deles a respeito da comunidade 

surda e a respeito do uso da didática, que verificamos, por meio de seu discurso, como eles 

descrevem sua prática em sala de aula na formação de tradutores e intérpretes de Libras. Neste 

sentido, lançamos um novo olhar, um olhar que inclui os estudos de crenças nas línguas 

sinalizadas, Libras, um olhar para a formação dos tradutores e intérpretes de Libras.  

A presente investigação busca, em parte, contribuir com o proposto por Barcelos (2006, 

p. 33), quando a autora sugere vários aspectos que precisam ser investigados “[...] para que 

possamos traçar uma agenda produtiva em pesquisas sobre crença no Brasil”. Buscando seguir 

esta sugestão, procuramos apresentar um novo olhar aos estudos de crenças no ensino de 

segunda língua, onde, aproveitamos o ensejo para sugerir aos demais pesquisadores a realização 

de mais pesquisas sobre crenças de professores formadores de tradutores e intérpretes de Libras, 
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fazendo um paralelo com os tradutores e intérpretes de línguas orais; mais estudos sobre o 

professor formador de professores de Libras; mais investigações sobre as crenças de alunos de 

Libras, sobre as crenças a respeito da comunidade surda, enfim, mais estudos sobre crenças 

voltados às línguas sinalizadas, em geral, e, no Brasil, mais estudos com estas mesmas 

temáticas, mas voltados para a Libras. 

 

1.2.1 Conceito de crenças na tradução e interpretação 

 

Nos últimos anos, têm surgido muitas pesquisas sobre crenças no processo de 

aprendizagem. Pagano, Magalhães e Alves (2020, p. 9) definem crenças como sendo “todo 

pressuposto a partir do qual o aprendiz constrói uma visão do que seja aprender e adquirir 

conhecimento”. Segundo os autores, o aprendiz define o quê, como, quando e em quanto tempo 

aprender. Para eles, as crenças adequadas conduzem o aprendiz a escolhas apropriadas enquanto 

escolhas erradas conduzem a crenças inadequadas que levam ao fracasso. Em seu estudo sobre 

o ensino de línguas estrangeiras com foco na tradução e no tradutor, Pagano, Magalhães e Alves 

(2020, p. 11) afirmam que 

 

Crenças sobre a tradução e o tradutor são, assim, todas aquelas percepções que se tem 

sobre o que seja traduzir, o que é uma boa tradução, o papel do tradutor etc. no caso do 

aprendiz de tradução, essas percepções filtram as formas de pensar e abordar a tradução 

e têm um efeito considerável no desempenho do tradutor-aprendiz e no trabalho a ser 

desenvolvido. Por se tratar de concepções sobre o processo tradutório que podem não 

se corroborar como adequadas ou positivas, as crenças podem conduzir a uma tradução 

não adequada ou insuficiente.  

 

 

Para Pagano, Magalhães e Alves (2020), as crenças influenciam na atuação do tradutor 

e na forma de avaliação feita pela sociedade que recebe esta tradução. Estas crenças sobre 

tradução podem ser assim sintetizadas:  

– “A tradução é uma arte reservada a uns poucos que podem exercê-la graças a um 

dom especial”. Esta crença se refere à comparação entre uma tradução malsucedida 

e uma tradução mais acurada, porém, estudos apontam para as carreiras bem-

sucedidas que têm como base a experiência e a qualificação (p. 12); 

– “A tradução é uma atividade prática que requer apenas um conhecimento da língua 

e um bom dicionário”. Esta afirmação diminui o trabalho da tradução. Para os 

teóricos e pesquisadores essa afirmação remete às competências tradutórias, 
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definidas como conhecimento, habilidade e estratégias que o tradutor possui para 

desempenhar sua função (p. 12); 

– “O tradutor deve ser falante bilíngue ou ter morado em um país onde se fala a língua 

estrangeira do par linguístico com que trabalha”. Sobre esta afirmativa alguns 

falantes bilíngues exercem a tradução com excelência, bem como alguns tradutores 

que estiveram na cultura da língua estrangeira, mas os estudos apontam para o 

bilinguismo e a vivência do tradutor estarem associados a uma formação (p. 13); 

– “Só se pode traduzir da língua estrangeira para a língua materna, uma vez que só 

dominamos esta última”. Quanto a esta crença vale ressaltar que ser nativo de uma 

língua não garante uma habilidade tradutória e vale lembrar, também, que para ser 

tradutor é necessário formação específica (p. 13); 

– “Traduttori, traditori” (tradutores, traidores). Esta afirmação se refere a trabalhos 

improvisados ou realizados por pessoas não qualificadas. Porém, o desenvolvimento 

dos estudos sobre tradução joga por terra tal conceito (p. 14).  

Pagano, Magalhães e Alves (2020, p. 27) reafirmam em seu estudo “a necessidade de 

se repensar todos os nossos pressupostos acerca da tradução e do tradutor à luz de pesquisas 

recentes e visando questionar aquelas crenças que comprovadamente não refletem a 

complexidade do ato tradutório”.  

Como as autoras, nós, também, entendemos o ato tradutório como uma atividade 

profissional que precisa de vários conhecimentos e habilidades, na qual o tradutor e intérprete 

necessita repensar sua atuação e atualizar sempre seus conhecimentos, garantindo, assim, uma 

melhor tradução para quem dela faz uso. Entendemos que estes anseios de melhor qualificação 

e desenvolvimento profissional estão presentes em todos os profissionais tradutores e 

intérpretes de línguas orais e, também, das línguas de sinais.  

 

1.3 O ensino de Libras como segunda língua  

 

Vemos a figura do professor como a pessoa que detém o conhecimento e tem certas 

habilidades para o exercício da profissão. A ele cabe a tarefa de escolher, dentre outras coisas, 

o método de ensino a ser utilizado para transmitir o conteúdo da disciplina. Essa escolha do 

método não é neutra, ela passa pelas crenças arraigadas de quem escolhe esta ou aquela prática.  

Por décadas, a nossa cultura pensa na figura do professor ouvinte. Entretanto, hoje, 

século vinte e um, uma nova figura se apresenta no contexto de ensino: a pessoa do professor 

surdo, que ensina uma língua (Libras), até pouco tempo, invisível para a sociedade de ouvintes. 
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Este professor surdo que hoje faz parte como condutor do ensino de uma segunda língua, no 

caso do Brasil, a Libras, assim como os demais professores, necessitam possuir certas 

habilidades inerentes à sua atuação como professor. Além disto, é preciso que ele conheça a 

língua de partida e a língua de chegada para levar adiante o ensino. Se o exercício do magistério 

não é tarefa fácil para o professor ouvinte, menos ainda para o professor surdo, que vem de uma 

história de lutas e superação.  

Como fonoaudióloga de formação e tendo atuado por muito tempo como audiologista, 

acho necessário fazer um breve esclarecimento sobre perda auditiva e surdez. Pessoas com 

dificuldades auditivas podem ser classificadas como deficientes auditivas e/ou como surdas. Os 

deficientes auditivos possuem uma diminuição para perceber e ouvir determinados sons. Essa 

dificuldade pode ser em uma orelha ou nas duas orelhas. A diminuição da acuidade auditiva 

permite que a pessoa se comunique verbalmente dependendo do tipo de perda. 

Classificamos as perdas auditivas como leves, moderadas e severas. O exame que faz 

esse diagnóstico é chamado de audiometria e o resultado do exame é apresentado em um gráfico 

chamado audiograma. Nos casos de perdas severas as pessoas podem fazer uso, se puderem 

e/ou quiserem, de aparelho auditivo. Quando a surdez se instala, a pessoa deixa de ouvir em 

uma orelha ou em ambas as orelhas. A perda auditiva depende do tipo, do grau ou do que 

provocou a surdez. Se a surdez é bilateral (nas duas orelhas) e acontecer de forma tardia, após 

a aquisição da linguagem, a pessoa pode escolher se comunicar de forma oral ou fazer uso da 

língua de sinais. Se a surdez é de nascimento, sua língua natural é a língua de sinais, porém, o 

uso da língua de sinais vai depender de condições favoráveis, como o local do nascimento, o 

esclarecimento dos familiares e a cultura em que o indivíduo se encontra.  

Atualmente, no Brasil, aprender Libras é permitido e possível, pois existe uma política 

pública de apoio e inclusão. Porém, ainda encontramos, no território nacional, muitos surdos 

que não sabem a própria língua, a Libras. A surdez pode ser congênita ou tardia, isto é, pós 

nascimento. Hungria (1978, p. 281) descreve, assim, a perda auditiva e a surdez:  

 

Disacusia significa distúrbios da audição, perda da capacidade auditiva em maior ou 

menor grau de intensidade, em caráter transitório ou definitivo, estacionário ou 

progressivo. A deficiência auditiva pode ser moderada (hipoacusia), acentuada (surdez) 

ou total (anacusia). [...] Anacusia ou surdez total: incapacidade de ouvir a voz falada 

mesmo com amplificação máxima. O audiograma mostra perda acima de 90 dB. 

(decibéis). [...] A surdez congênita, ou a adquirida antes da instalação da fala, em geral 

acarreta graves repercussões na formação da personalidade do indivíduo. 
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Nosso estudo está voltado para o indivíduo que faz uso da língua de sinais, 

independentemente do grau da perda auditiva, pois é mediante o uso da Libras que ele se 

comunica com seus pares e com a sociedade em geral. Esta é a língua objeto do nosso estudo.  

Os surdos possuem uma cultura própria, com uma comunidade atuante. Estão inseridos 

e fazem parte, também, da nossa cultura e sociedade de ouvintes. Apesar de suas inúmeras 

conquistas, principalmente no Brasil, é imperativo que o surdo tenha voz e que mais estudos 

sobre o indivíduo surdo, sua língua e sua cultura ganhem espaço dentro desta pátria que, 

também, é dele. É necessário que o convívio entre surdos e ouvintes seja despido de barreiras 

comunicativas. Cabe ao intérprete e tradutor de Libras promover o vínculo da comunicação 

entre surdos e ouvintes. O tradutor e intérprete tem papel importante na promoção, realização 

e manutenção do diálogo entre as duas culturas. 

 

1.3.1 A história da comunidade surda e o ensino de Libras 

 

A educação dos surdos se funde com sua própria história de lutas e conquistas. Gesser 

(2012, p. 85) relata que “A surdez era tratada como aberração da raça humana na sociedade. 

Assim pregava Alexandre Graham Bell, uma das grandes figuras presentes no Congresso de 

Milão”. Esse congresso aconteceu na Itália, na cidade de Milão, em 6 de setembro de 1880, 

onde se reuniram importantes figuras, estudiosos e educadores de surdos da época, que 

decidiram aplicar o método oral na educação do surdo. A comunidade surda em todo o mundo 

sofre um grande retrocesso devido a essa decisão. É neste contexto de negação e discriminação 

que os surdos têm resistido e invertido a ordem imposta pela sociedade majoritária. Após o 

fracasso do ensino oral para os surdos, surgem novas abordagens.  

Gesser (2012, p. 87) relata que “Outros profissionais da área da educação perceberam o 

relevante papel da língua de sinais no processo de escolarização dos surdos. Entendiam que, 

sem a língua de sinais, o surdo teria sérias implicações linguísticas, psicológicas, sociais, 

podendo comprometer uma série de habilidades cognitivas em seu desenvolvimento”. Em 

função disso, surge no Brasil, em 1969, a abordagem educacional da comunicação total, que se 

valia dos sinais e do oralismo na educação dos surdos, com foco maior no ensino do oralismo. 

Em oposição aos modelos anteriores, atualmente, tem-se a proposta da educação 

bilíngue para os surdos. Segundo Gesser (2012, p. 88), “trata-se de uma abordagem de ensino 

que estimula e propõe o acesso e o uso das duas línguas pela criança surda no ambiente escolar, 

partindo do pressuposto de que a língua de sinais deve ser o meio de comunicação principal e 

que a língua oral deve ser aprendida na sua modalidade escrita”. Quadros (1997, p. 27) afirma 
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que “[...] se a Língua de Sinais é uma língua natural adquirida de forma espontânea pela pessoa 

surda em contato com pessoas que usam essa língua e se a língua oral é adquirida de forma 

sistematizada, então as pessoas surdas têm o direito de ser ensinadas na língua de sinais”. 

A partir de iniciativas de inclusão, ocorreram diversas mudanças positivas na educação 

do surdo e no ensino da Libras. Hoje, no Brasil, temos em muitas escolas brasileira a 

coexistência das duas culturas: do surdo e do ouvinte. “Em todos os grupos, a cultura determina 

e é determinada por nossa forma de ver, explicar, interagir, ser e entender o mundo” (GESSER, 

2012, p. 97). E estas formas de entender o mundo constroem nossa crença ou nossas crenças. 

 

Partindo do princípio de que aquilo que fazemos é reflexo do que sabemos e 

acreditamos e de que os cenários de ensino não existem num vácuo, a investigação 

em torno desse conhecimento (ou pensamento) do professor funciona como ponto de 

partida para compreender suas ações e tomadas de decisões em sala de aula. Isso 

significa dizer que o professor recorre às maneiras de ensinar – culturalmente 

estabelecidas − de sua região, comunidade, etnia, classe social, e assim por diante 

(ALMEIDA FILHO 1993) (GESSER, 2012, p. 103).  

 

 

E, nesta perspectiva que temos hoje, surge o professor surdo que ensina Libras para 

alunos ouvintes, trazendo para a sala de aula sua cultura e crenças. Estes alunos, que desejam 

aprender Libras, possuem motivações e interesses distintos e cada um deles, ao escolher a 

Libras, também, se baseou em suas próprias crenças. “Fazer distinção das motivações dos 

ouvintes é relevante porque veremos que o professor deverá ter sensibilidade para um ensino 

que contemple conteúdos linguísticos pertinentes às necessidades de uso” − é o que preconiza 

Gesser (2012, p. 46). 

A comunidade surda brasileira trilhou um longo caminho de luta e de conquistas. “A 

primeira grande conquista da comunidade surda no Brasil é a oficialização da Língua Brasileira 

de Sinais, por meio da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL 2002), que oficializa a 

Libras em todo território nacional brasileiro”.  

Com o passar do tempo, é criada a associação dos surdos e a comunidade surda vai se 

estruturando cada vez mais e se constituindo em uma entidade representativa na sociedade. 

Outras demandas e reivindicações vão surgindo, bem como novas conquistas trazem mais 

inclusão e afirmações políticas representativas dos surdos em vários seguimentos da sociedade.  

A língua como um sistema social, dinâmico e que evolui com o passar do tempo, há 

muito, vem sendo objeto de estudos. Pesquisadores têm polemizado os termos aquisição e 

aprendizagem de línguas. E esta polêmica está presente tanto nas línguas orais quanto nas 

línguas sinalizadas.  
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Krashen (1981), por exemplo, define aquisição como o processo ‘subconsciente’, pelo 

qual a língua se desenvolveria informalmente sem a necessidade de instrução formal. É 

o entendimento daquilo que ocorre quando adquirimos nossa língua materna. Já o termo 

aprendizagem está relacionado com o processo ‘consciente’ envolvido no estudo de 

uma língua (GESSER, 2012, p. 27).  

 

Não há, no entanto, um consenso entre os pesquisadores sobre esses conceitos. Com o 

intuito de promover o aprendizado, vários modelos de aprendizagem são sugeridos aos 

professores. Gesser (2012, p. 26) aborda esses modelos. Alguns estudos são baseados no 

modelo inatista, “desenvolvido por Krashen (1981) e defendem que o aprendizado de uma 

segunda língua se daria nas mesmas bases da primeira língua, entendendo a aquisição como um 

processo intuitivo e subconsciente”. Os teóricos adeptos do modelo cognitivista, a exemplo de 

“McLaughlin et al. (1983), defendem que em seu modelo de processamento e atenção as 

informações linguísticas podem ser processadas de forma controlada e automática (p. 31)”. Isto 

é, no início do aprendizado de uma segunda língua existe por parte do aprendiz um controle 

sobre as ações, depois estas ações se tornam automáticas. 

O modelo socioconstrutivista propõe que a aquisição de uma língua se dá mediante a 

interação com o meio em que o indivíduo está inserido. “Toda a inteligência humana se 

desenvolve e é determinada pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio em que vive. São 

teorias calcadas, por exemplo, na epistemologia de Jean Piaget, e, também, na perspectiva 

sócio-histórica de Lev Vigotski” (GESSER, 2012, p. 33). 

A autora segue o estudo detalhando outros modelos de aprendizagem. E finaliza 

afirmando que “toda a teorização sobre a aquisição e aprendizagem de línguas tem interfaces 

com a prática de sala de aula e vice-versa. A profissão do professor tem por princípio a 

integração entre a prática e teoria” (GESSER, 2012, p. 35). 

O ensino de Libras como segunda língua percorre os mesmos construtos teóricos das 

demais línguas. Estas teorias de aquisição de outras línguas estão muito ligadas às práticas 

desenvolvidas em sala de aula e o professor é o agente integrador da vivência entre a prática e 

a teoria. 

 

1.4 Conceito de tradução e interpretação  

 

Não é de hoje que o homem atua na área da tradução e interpretação. O ato de traduzir 

e interpretar remonta aos tempos bíblicos. O dicionário Aurélio da língua portuguesa 

(FERREIRA, 1986, p. 959) nos dá como definição de interpretação o “ato ou efeito de 

interpretar, interpretação simultânea a que é feita oral e imediatamente de um idioma para 



39 

 

outro”. E, conceitua tradução como o “ato de conduzir além, de transferir, o processo de 

converter uma linguagem em outra, tradução literal, a que é feita ao pé da letra; tradução livre 

a que não se atem às palavras do texto original” (FERREIRA, 1986, p.1696). Segundo Jakobson 

(1969, p. 5), 

Distinguimos três maneiras de interpretar um signo verbal: ele pode ser traduzido em 

outros signos da mesma língua, em outra língua, ou em outro sistema de símbolos não 

verbais. Essas três espécies de tradução devem ser diferentemente classificadas, 

como: tradução intralingual ou reformulação (rewording) - consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua; 

tradução interlingual ou tradução propriamente dita - consiste na interpretação dos 

signos verbais por meio de alguma outra língua; tradução intersemiótica ou 

transmutação - consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de 

signos não verbais. 

 

 

Isto é, na tradução intralingual falantes de uma mesma língua promovem os ajustes 

necessários para se estabelecer uma comunicação mais efetiva como, por exemplo, quando um 

advogado traduz para seu cliente o juridiquês, linguagem só entendida pelos que são da área do 

direito. A tradução intersemiótica é quando transpomos, por exemplo, um texto escrito, um 

romance, para o cinema. E a tradução interlingual, nosso foco neste trabalho, é aquela que se 

realiza de uma língua para outra. 

Baseado nesse conceito, Neves, Dias e Martorelli (2016, p. 5, grifos do autor) propõem 

a seguinte divisão: “a tradução interlíngual se subdivide em oral e escrita. A tradução 

interlingual oral se subdivide em consecutiva e simultânea. A tradução interlingual oral 

simultânea pode ser de cabine ou intermitente”.  

Observamos que Neves, Dias e Martorelli (2016), quando descrevem a tradução 

consecutiva ou simultânea fazem menção ao termo interpretar e destacam que este ato requer a 

figura do intérprete.  

Para Neves, Dias e Martorelli (2016, p. 6), “o tradutor que trabalha com estes dois tipos 

de tradução (consecutiva e simultânea) é chamado de intérprete pelo fato de, além de traduzir, 

também, interpretar”. As autoras continuam mostrando a diferença entre a interpretação 

consecutiva e a simultânea: “[...] é que na simultânea, a tradução vai acontecendo ao mesmo 

tempo. Enquanto na consecutiva o orador fala alguns minutos e depois o intérprete tem um 

tempo para traduzir o que foi dito, na simultânea o intérprete vai traduzindo quase que em tempo 

real”. Em seguida fazem a distinção entre os dois tipos de interpretação simultânea. 

 
[...] interpretação simultânea, a de cabine e a intermitente. A de cabine é aquela que o 

intérprete fica em uma cabine ouvindo o orador através de fones de ouvidos e 

posicionado a sua frente fica um microfone onde ele transmite, já reformulado, o que 

está ouvindo. Os ouvintes também usam fones de ouvido para escutá-lo; e a intermitente 

é aquela que dispensa a cabine e os fones de ouvido, o intérprete se posiciona próximo 



40 

 

ao palestrante e apenas com um microfone, quando necessário, vai transmitindo para os 

ouvintes tudo o que o palestrante expõe. A interpretação intermitente é a que mais faz 

jus ao nome visto que é o único tipo de tradução que permite ao intérprete interpretar 

(NEVES, DIAS; MARTORELLI, 2016, p. 6, grifo dos autores). 

 

Inferimos que Neves, Dias e Martorelli (2016) promovem as conceituações acima com 

foco na tradução e interpretação de línguas orais. Porém, entendemos que esta conceituação se 

aplica, também, à língua de sinais.  

Para nós, a tradução escrita é o ato de traduzir um texto escrito, qualquer que seja o 

tema, de uma língua para outra. Este trabalho de tradução é realizado com prazo estipulado para 

seu término contado em dias ou horas, dependendo da quantidade de texto. Em língua de sinais, 

essa tradução ocorre de uma gravação em vídeo feito em Libras e o tradutor transcreve para a 

língua portuguesa, ou, o mesmo vídeo é realizado em Libras e o intérprete coloca a voz, 

traduzindo e/ou interpretando para o português. Assim, fica claro para nós que o ato de falar 

em português o que está sendo comunicado em Libras, seja em vídeo ou pessoalmente, é o ato 

de interpretação. E aqui vale ressaltar a importância do profissional tradutor e intérprete. 

Este profissional exerce importante papel na sociedade e está diante de um mercado de 

trabalho exigente, competitivo e diversificado, o que requer dele maior qualificação para se 

adequar às demandas da sociedade. Os conceitos de tradução e interpretação não se separam 

facilmente, aliás eles se confundem, porque para interpretar o profissional primeiro traduz, 

conforme o que foi conceituado acima. Em nosso estudo, damos ênfase ao conceito de crenças 

para o ensino de Libras, na formação do intérprete intermitente. 

 

1.4.1 Recenticidade dos estudos de tradução e interpretação  

 

Os estudos da tradução começam a ganhar um maior aprofundamento a partir do século 

XX. Vukovic (2012) relata a dificuldade na definição do termo e associa a busca por essa 

definição aos vários estudos que surgiram no decorrer do tempo, traçando um panorama da 

história e evolução dos estudos da tradução a partir dos estudos das ciências humanas e estudos 

da filosofia da linguagem. Ela cita autores, como Wittgenstein, que, antes dos anos cinquenta, 

mudaram radicalmente, na filosofia, a concepção sobre a linguagem; cita as teorias dos atos de 

fala proposta por Austin e Saussure, que revolucionaram os estudos linguísticos até chegar nos 

teóricos do novo milênio. Ela nos informa, ainda, que o termo tradução como nós conhecemos 

hoje vem desde o século XVI.  

Vukovic (2012, p. 16) afirma que “nos anos cinquenta e sessenta se abre um amplo 

marco nos estudos da tradução com Vinay e Darbelnet (1958, p. 19), que definiam a tradução 
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como a passagem de uma língua A para uma língua B para expressar uma mesma realidade, 

destacando que, nos anos setenta, é James Holmes (1972) que anunciou o fim dos estudos da 

tradução e dividiu estes estudos em dois grandes ramos: puro e aplicado, subdividindo os 

estudos de tradução puros em teóricos e descritivos”.  

Sobre os anos oitenta, Vukovic (2012, p. 21, 27) diz: “com o fim de ampliar a 

compreensão do processo tradutório, os enfoques prescritivos começam a ser repensados por 

outros de caráter descritivos”. Nos anos noventa, “alguns estudiosos passaram suas definições 

para as três macros funções da linguagem: a ideacional, interpessoal e a textual (Hilladay, 

1978)”.  

Na direção do novo milênio, Vukovic (2012, p. 31) destaca que “um novo debate é 

lançado por estudiosos no final do milênio, como pós-colonialistas e, também, feministas, que 

não consideravam a relação entre texto fluente e meta como uma relação de pares, senão que 

consideram a tradução como uma relação que contém basicamente uma qualidade de poder”.  

Faria e Galán-Mañas (2018, p. 267) relatam que “a profissionalização da tradução e 

interpretação de LS remete, dessa forma, às políticas de inclusão e do desenvolvimento e 

conquistas sociais das pessoas surdas em cada país”. 

No Brasil, os primeiros intérpretes nesta modalidade de língua sinalizada (Libras) 

surgem a partir da atuação dos familiares dos surdos. Faria e Galán-Mañas (2018, p. 267) 

declaram que 

 

Historicamente, antes de se converter em uma profissão, a função de intérprete de 

língua de sinais era exercida por parentes da pessoa surda, que mesmo não sendo 

sonantes, conseguiam ser entendidos e se fazer entender de forma rudimentar 

(Gambini; Fontana, 2016). Os professores de educação especial que conheciam a 

língua de sinais (LS) também se convertiam em intérpretes com o objetivo de dar uma 

resposta social a uma necessidade específica. 

 

 

Segundo as autoras, atualmente, a formação destes profissionais tradutores e intérpretes 

se dá por meio de cursos universitários a exemplo da instituição que estamos pesquisando, a 

Universidade Federal de Goiás (UFG); cursos livres, como os oferecidos pelos Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS); e 

cursos de especialização. Faria e Galán-Mañas (2018, p. 269) destacam como “estudos mais 

recentes os dos autores: Santos (2010), Stumpf e Quadros (2010), Anater e Passos (2010) e 

Martins e Nascimento (2015), dentre outros que promoveram estudos sobre a tradução”.  

A pesquisa realizada por Faria e Galán-Mañas (2018) nos chama a atenção por tratar da 

formação do intérprete de Libras, o que vai ao encontro da nossa pesquisa, pois é sobre as 
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crenças dos professores de Libras na formação do tradutor e intérprete que estamos 

pesquisando. O estudo realizado por elas contribui ainda mais para a definição do perfil da 

instituição que pesquisamos.  

 

O curso de Letras: Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais/da UFG 

formam exclusivamente profissionais para atuarem com os pares linguísticos de Libras 

e português. Iniciou sua primeira turma em 2014 e está situado na Faculdade de Letras 

da UFG, na região centro-oeste do Brasil. Tem como origem a formação do profissional 

de Letras, portanto, deve seguir as diretrizes curriculares brasileiras para esse 

profissional (FARIA; GALÁN-MAÑAS, 2018, p. 272). 

 

 

Faria e Galán-Mañas (2018, p. 271), em sua pesquisa, visam a “analisar as aproximações 

e distanciamentos entre uma proposta de formação de Tils e uma proposta de formação de 

tradutores e intérpretes de línguas orais”. E, ainda, esclarecem. 

 

No que se refere às línguas orais, buscou-se uma instituição com tradição na pesquisa 

da formação de tradutores e intérpretes. A instituição selecionada foi a Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), a qual sedia um dos grupos de pesquisa para a 

formação de tradutores e intérpretes considerados de excelência, sendo referência por 

seus resultados de pesquisa, suas publicações, a organização de eventos, com 

seminários de formação de formadores. Trata-se do Grupo PACTE (Procés 

d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) (FARIA; GALÁN-MAÑAS, 

2018, p. 272). 

 

 

É interessante perceber o paralelo realizado pelas autoras na escolha das instituições, 

pois as instituições escolhidas possuem perfis e origem bem distintos: “No que se refere ao 

curso de Tradução e Interpretação da UAB, tem sua origem na Escola Universitária de 

Tradutores e Intérpretes (Euti), inaugurada em 1972 [...] Esta faculdade é independente da 

faculdade de Letras, e não faz interface com estudos linguísticos e literários” (FARIA; 

GALÁN-MAÑAS (2018, p. 273). Já os estudos de língua de sinais da UFG possuem outras 

ligações ideológicas em sua construção, o que provavelmente pode afetar as crenças dos 

professores formadores. O fato de o curso de tradução e interpretação fazer parte de uma 

Faculdade de Letras, pode trazer toda uma carga de crenças de professores voltados para a 

formação de docentes e não de tradutores e intérpretes. E, é isto que queremos destacar: que 

crenças são estas? 

 

Esse artigo identifica, a partir de um estudo exploratório comparativo, que a formação 

de TILS oferecida por uma instituição brasileira, a UFG, está articulada com uma forte 

influência da área de linguística e literatura, se comparada com a formação oferecida 

para tradutores de línguas orais na UAB. Estes resultados coincidem com o estudo de 

Ferreira (2015), que afirma que os cursos de TILS no Brasil são genéricos, estão 

demasiado vinculados aos cursos de Letras e não oferecem uma especialização em áreas 

profissionais (FARIA; GALÁN-MAÑAS, 2018, p. 282). 
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Faria e Galán-Mañas (2018) demonstram que a formação é genérica e, também, 

consideram ser “necessário maior autonomia dos cursos de formação de TILS – e de tradutores 

e intérpretes –, em relação aos cursos de Letras”, fazendo o seguinte alerta. 

 

Além do movimento de busca de autonomia em relação ao predomínio do campo de 

letras e da linguística no curso da UFG, são necessários estudos futuros para avaliar em 

que medida a proposta desse curso está conseguindo uma formação prático-operativa 

suficiente. Um TILS não pode aprender a traduzir e interpretar estudando teorias de 

forma predominante, só se aprende traduzindo e interpretando, ou seja, é preciso dotar 

os profissionais de uma formação prático operativa, em consonância com o que defende 

o Grupo PACTE (2001) (FARIA; GALÁN-MAÑAS, 2018, p. 282). 

 

 

Concordamos com as autoras quanto à necessidade de uma formação também prático-

operativa para o tradutor e intérprete de Libras, com conteúdo voltado para os estudos da 

tradução. Para nós, o estudo do par linguístico português-Libras é necessário e importante na 

formação do tradutor e intérprete, porém, estudos específicos sobre tradução e interpretação são 

conteúdos fundamentais para formar, de fato, um tradutor e intérprete. Acreditamos que nossa 

pesquisa sobre as crenças dos professores formadores pode trazer maiores esclarecimentos 

sobre qual é o profissional Tils que está sendo formado na UFG.  

Outro estudo, realizado por Lemos e Carneiro (2021, p. 2), nos traz “um panorama 

histórico da constituição e da oferta de cursos de formação para Tradutores-Intérpretes de Língua 

Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa (TILSP), em contexto nacional, entre o final do século XX 

e o início do século XXI, mais especificamente, entre os anos de 1993 a 2020, totalizando-se 27 

anos de oferta de formações”. Os autores, seguem na descrição, de como se encontram os estudos 

da tradução e interpretação de línguas de sinais (Etils). Eles realizaram uma pesquisa de 

natureza qualitativa, com metodologia historiográfica da tradução e interpretação, com dados 

coletados online. Segundo Lemos e Carneiro (2021, p. 3), 

 

Este estudo fornece uma contribuição acadêmica para as pesquisas historiográficas em 

ETILS. Primeiro, porque apresentamos as razões históricas da criação de cursos de 

TILSP e, segundo, porque abordamos as recentes diversidades de políticas públicas para 

formação de TILSP. Além disso, a relevância social da pesquisa aqui apresentada 

concentra-se em valorizar a profissão de TILSP e em colocá-la no centro da visibilidade 

profissional, contribuindo, assim, para o ‘fortalecimento do empoderamento 

(‘empowerment’)’ dos TILSP, em contexto nacional (VASCONCELLOS, 2010, p. 

121). 

 

Os autores relatam que “Bontempo (2015) apresenta um panorama internacional, 

cobrindo a evolução histórica das Comunidades Surdas, a criação e a composição linguística 

das línguas de sinais, e a profissionalização dos intérpretes de línguas de sinais (em sua maioria, 
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não nativos das Comunidades Surdas)”. Em sua pesquisa, descrevem um breve histórico de 

formações de Tilsp e sua formação empírica, aspecto já abordado por nós quando relatamos a 

história da comunidade surda, no capítulo primeiro. De acordo com os autores,  

 

Com a criação da FENEIS e com a consolidação de um Departamento de TILSP dentro 

da Federação, fomentou-se a institucionalização da oferta de cursos de formação para 

TILSP, em âmbito nacional. Os eventos acadêmicos desenvolvidos pela FENEIS 

aguçaram o interesse dos TILSP em buscar mais formação em contextos universitários 

(LEMOS; CARNEIRO, 2021, p. 11). 

 

A guinada na profissão dos Tilsp ocorre na década de 2000 com a criação “de 

associações de profissionais tradutores intérpretes e guias-intérpretes de línguas de sinais 

(APILS) e pelas formações de TILSP nas associações. Veremos, também, que há um 

redimensionamento do âmbito de formação de TILSP, migrando das associações para o ensino 

superior” (LEMOS; CARNEIRO, 2021, p. 11).  

Segundo os autores, o ingresso dos TILSP no ensino superior vem em decorrência do 

ingresso dos surdos nestas instituições. Antes deste período, não existia uma formação dito 

acadêmica para estes profissionais. Assim, era uma ou outra instituição que solicitava alguma 

comprovação de proficiência. Lemos e Carneiro (2021, p. 15) relatam que “O primeiro curso 

de ensino superior de formação de TILSP foi ofertado em 2004, pela Universidade Estácio de 

Sá, no Rio de Janeiro, oferecendo uma Graduação Tecnológica em Tradução e Interpretação de 

Língua Brasileira de Sinais, com duração de dois anos e tendo formado apenas duas turmas”.  

Os autores seguem detalhando a história da criação de cursos dentro das universidades 

e finalizam mostrando que o processo de formação dos Tilsp no Brasil ocorreu de forma 

diversificada, acontecendo, em primeiro lugar, por meio de ouvintes e familiares de surdos, 

quando os intérpretes eram selecionados pelos surdos e sem formação específica. No fim do 

século vinte, com o surgimento das associações de surdos, surgem os cursos de curta duração 

ofertados pela Fineis. Em seguida, surgem diversos cursos ofertados pelo ensino superior, 

“dando oportunidade inclusive para que os TILSP se formassem em cursos de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu, capacitando-os ainda mais a atuarem no mercado de trabalho e em 

diversos contextos” (LEMOS; CARNEIRO, 2021, p. 26). 

Segundo os autores, não existe programas de pós-graduação stricto sensu focados em 

Etils, mas, existem linhas de pesquisa que incluem o tema, como, por exemplo, os “Estudos em 

Tradução e Interpretação, do PGET (Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução) da 

UFSC” (p. 28). De acordo com os autores, atualmente, os profissionais Tilsp podem desfrutar 
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de uma “diversidade formativa e de cursos com temáticas mais específicas” (p. 28), 

promovendo assim maior qualificação profissional. 

 

1.4.2 A formação de tradutores e intérpretes de Libras-português no Brasil 

 

Como visto anteriormente, com a crescente evolução nos estudos de língua e de 

linguagem e por meio dos postulados de Saussure, a linguística se firma como ciência. No 

âmbito da linguística aplicada, de acordo com Barcelos (2004), houve uma mudança quanto à 

visão da língua e linguagem, focando em seu uso.  

A linguística aplicada, ligada ao ensino de línguas, nos leva a estudos e questionamentos 

sobre a sala de aula, sobre alunos e professores. É no contexto de ensino e aprendizagem de 

segunda língua que refletimos a trajetória na construção do saber do tradutor e intérprete. Kiraly 

(2016, p. 229) afirma que 

 

Na ausência de programas de formação para professores de tradução, esse fórum 

acadêmico fundamental carece de discussão aprofundada sobre a epistemologia 

pedagógica, práticas de sala de aula ou testes de procedimentos entre a comunidade 

de formadores de tradutores. Sem um verdadeiro campo de ‘formação do tradutor’, 

afirmo que, não pode haver praticamente nenhuma identificação de princípios 

comuns, somente trabalho colaborativo mínimo acerca de abordagens baseadas em 

princípios, e não há avaliação contínua e sistemática das práticas de ensino. 

 

 

Kiraly (2016, p. 228) relata que “professores escolares de matemática, ciências, religião, 

história e línguas são treinados, em todo mundo, por meio de programas acadêmicos que 

enfocam a teoria e a prática do ensino e da aprendizagem”, ressaltando, também, que existe um 

deficit pedagógico na formação do tradutor. Para ele, é necessário “estabelecer um diálogo mais 

amplo com a comunidade da teoria e da prática educacional e considerar seus métodos, história, 

fracassos e sucessos enquanto trabalhamos para melhorar nossas próprias abordagens 

pedagógicas específicas para a tradução – na teoria e na prática” (p. 231). 

Afirmações como as de Kiraly (2016) nos fazem refletir sobre a complexidade no campo 

da tradução e interpretação. A produção tradutória envolve diversos aspectos, como o tradutor, 

a cultura, o ambiente social, aspectos físicos e emocionais. Mas, como formar este profissional? 

Além de Kiraly (2016), outros autores discutem a formação generalista do tradutor e 

intérprete, como Nogueira e Santos (2018, p. 94), que apresentam “uma reflexão sobre o ensino 

de interpretação voltado para intérpretes de conferência de Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

/Português”. Os autores têm como objetivo alertar pesquisadores e formadores de intérpretes 

sobre a importância de se discutir as propostas que venham a colaborar na formação de 
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intérpretes que atuam em contextos específicos. Segundo os autores, no âmbito acadêmico 

brasileiro, têm crescido os estudos sobre interpretação de língua de sinais associada aos estudos 

de tradução. “Há um conjunto de pesquisas, como as de Vasconcellos (2010), Pereira (2010), 

Santos (2010, 2013) e Rodrigues e Beer (2015), que ressaltam as afiliações teóricas da produção 

acadêmica sobre tradução ou interpretação de Libras aos Estudos da Tradução ou Estudos da 

Interpretação (NOGUEIRA; SANTOS, 2018, p. 94). 

Eles julgam que este aumento na produção acadêmica sobre estes temas está ligado a 

demandas linguísticas, tradutórias e culturais decorrentes das políticas linguísticas. 

Acreditamos que as políticas de inclusão, também, têm contribuído e muito para esta mudança 

de paradigma. O Decreto 5626/2005 (BRASIL, 2005), além de favorecer a inclusão social da 

comunidade surda, ampliou a produção acadêmica e, também, houve um aumento no mercado 

de trabalho à procura do profissional tradutor e intérprete para atuação em vários contextos da 

sociedade brasileira. O intérprete de Libras, atualmente, é requisitado para compor as mais 

diversas atividades e é de se estranhar oferecer uma formação generalista para este profissional.  

Segundo Nogueira e Santos (2018, p. 95), essa formação generalista tem sido 

questionada por vários autores. Como exemplo, lembram que “Rodrigues (2010) questiona se 

um único intérprete reuniria habilidades, competências e estratégias suficientes para atuar em 

diversos contextos”. Relatam, também, que “Do ponto de vista histórico, a formação de 

intérpretes de Libras/Português pode ser dividida em três fases principais”: 

 

No Brasil, a primeira fase está ligada aos cursos livres e de curta duração. Esses cursos 

eram oferecidos pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis) 

em parceria com instituições de ensino superior. A segunda fase está ligada às políticas 

linguísticas em torno da Libras. Trata-se da criação dos cursos de Letras-Libras, da 

inserção da disciplina de Libras nos cursos de licenciaturas, das discussões e da 

implementação de uma política educacional de educação bilíngue para surdos. A 

terceira fase apresenta perspectivas promissoras e contemporâneas em relação à 

atuação dos intérpretes de Libras/português, caracterizando-se por práticas tradutórias 

e interpretativas articuladas aos estudos da tradução e da interpretação.  

 

 

Nogueira e Santos (2018, p. 97) relatam, ainda, que “É na área da educação que o 

intérprete de Libras mais atua e onde ocorre maior número de produções acadêmicas, 

destacando-se autores, como Tuxi (2009), Albres e Lacerda (2013) e Gesser (2012)”. 

Atualmente, existe uma procura por este profissional, também, em outras áreas, como 

no meio jurídico, midiático ou da saúde, dentre outros. Diante de toda esta procura pelo 

intérprete de Libras, fica evidente a necessidade de um profissional especializado, que atue em 

contextos específicos e não um profissional generalista. É com base em fatores como este que 
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Nogueira e Santos (2018, p. 98) sugerem “reflexões iniciais sobre o ensino de interpretação de 

Libras/Português tomando como base as tarefas de interpretação”.  

Segundo Nogueira e Santos (2018) outros autores estudaram, no âmbito do ensino e 

aprendizagem, a formação continuada dos intérpretes de Libras-português, a exemplo de Albres 

e Nascimento (2010), que destacam elementos importantes na formação dos profissionais: 

 

[...] julgamos ser particularmente conveniente a produção de investigações que 

priorizem as ações que se passam em sala de aula, visando compreendê-las mais 

profundamente; contribuindo com os profissionais envolvidos na formação de 

tradutores/intérpretes, possibilitando a revisão de conteúdos e métodos de ensino que 

compõem os currículos dos cursos de formação de tradutores/intérpretes ALBRES; 

NASCIMENTO apud NOGUEIRA; SANTOS, 2018, p. 99). 

 

 

Os autores relatam a necessidade de se revisar os conteúdos e métodos dos cursos de 

formação, “assumindo a premissa de que a abordagem do enfoque de tarefas pode contribuir 

no desenvolvimento da CT, especialmente, quando essas tarefas são planejadas de acordo com 

os objetivos de aprendizagem” (NOGUEIRA; SANTOS, 2018, p. 100). 

No Brasil, os cursos de graduação que formam tradutores e intérpretes de Libras-

português são cursos recentes. Rodrigues (2019, p. 147) retrata bem a situação das 

universidades que oferecem estes cursos. Segundo ele, os cursos de bacharelado nestas 

instituições são organizados, em sua maioria, como cursos de Letras-Libras. “Atualmente, 

temos nas universidades federais brasileiras oito diferentes cursos de graduação visando à 

formação de tradutores e intérpretes de Libras-Português. Todos estes cursos foram criados 

entre os anos de 2008 e 2015”. O autor descreve os cursos como formadores de profissionais 

generalistas, isto é, formam profissionais que atendem à demanda do mercado de trabalho atual. 

 

Grosso modo, pode-se afirmar que os desenhos curriculares dos cursos de formação de 

tradutores e intérpretes de Libras-Português das universidades federais brasileiras 

representam, minimamente, as demandas e encargos do mercado da interpretação e da 

tradução intermodal, visto que buscam atender a essa necessidade formativa específica 

por meio de disciplinas de tradução e de interpretação, de estágios em tradução e em 

interpretação e, em alguns casos, de prática em tradução e em interpretação. Vale notar 

que, na maioria dos cursos, essas disciplinas, estágios e/ou práticas estão voltadas ou 

para a interpretação ou para a tradução de maneira independente (RODRIGUES, 2019, 

p. 152). 

 

 

Outro aspecto apontado pelo autor é em relação à carga horária dos cursos, que é 

variável. 

O que sinaliza a importância de uma reflexão sobre a formação que está sendo 

oferecida, as concepções pedagógicas e tradutológicas que fundamentam e norteiam 

a concepção desses cursos e a sua estruturação em termos, por exemplo, das 
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competências necessárias aos profissionais tradutores e intérpretes de Libras-

Português no contexto brasileiro (RODRIGUES, 2019, p. 152).  

 

 

O autor nos alerta que, à carga horária tão discrepante soma-se o fato de haver diferenças 

significativas de conteúdo. Rodrigues (2019, p. 153) finaliza, questionando: “qual o perfil do 

profissional tradutor e intérprete de Libras-português que tem sido formado em cada um desses 

cursos brasileiros? E quais os conteúdos mais importantes para a formação do tradutor e 

intérprete de Libras-português?” 

Além destes pontos levantados por Rodrigues (2019), é preciso considerar outra variante 

que interfere nestes aspectos todos, que são as crenças que cada indivíduo leva consigo e que 

determina suas escolhas e ações, causando um impacto ainda não dimensionado em todas estas 

variáveis. Entendemos que estas questões podem ser respondidas, em parte, quando se pesquisa 

sobre as crenças dos professores, pois são eles os formadores destes futuros profissionais. 

Lembramos que as crenças são as variáveis do imprevisível e é, por isso, que são tão importantes 

mais pesquisas sobre este tema. 

 



 
 

2 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A epistemologia construcionista nos leva a aceitar que os seres humanos  

não descobrem o conhecimento, mas o constroem.  

 

Sandin Esteban (2010) 

 

 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. Segundo 

Appolinário (2009, p. 3), “compreender a ciência significa compreender um pouco do nosso 

mundo contemporâneo, incluindo aí sua subjetividade inerente”. Entendemos que realizar uma 

pesquisa subtende-se organizar um agrupamento de dados visando a retratar uma pequena 

parcela de uma determinada realidade. O pesquisador necessita de uma dose de teoria para 

compor os dados e, assim, retratar, frente à realidade, uma certa posição teórica advinda da 

análise destes dados. 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa é necessário que o pesquisador tome decisões 

sobre as etapas a percorrer no processo integral da pesquisa. Neste sentido, este capítulo tem 

por finalidade abordar os aspectos metodológicos adotados nesta investigação, descrevendo as 

tomadas de decisão sobre vários aspectos, como, dentre outros: etapas percorridas, tipo de 

pesquisa e natureza de sua abordagem, local da sua realização, critérios de participação dos 

sujeitos, instrumentos para coleta de dados, indicação das técnicas utilizadas na análise dos 

dados e na discussão dos resultados.  

Pensando sobre isso e na conveniência de se ter fases estruturadas que norteiem o 

processo de investigação, foi adotado o modelo das seis fases proposto por Latorre Beltrán, Del 

Rincón Igea e Arnal Agustín (1996, p. 205): a) fase exploratória/de reflexão; b) fase de 

planejamento; c) fase de entrada no cenário da pesquisa; d) fase de coleta e de análise de 

informações; e) fase de retirada do cenário; e f) fase de elaboração do relatório.  

A seguir, são apresentadas as atividades desenvolvidas em cada uma dessas fases, de 

acordo com a caracterização feita pelos autores mencionados. 

 

2.1 Fase exploratória da pesquisa 

 

Nesta fase toma-se contato com os temas de interesse do estudo e decisões a respeito da 

investigação. O início dessa fase se dá quando o pesquisador se propõe a investigar algum tema 

e começa tateando e avaliando a relevância das diferentes possibilidades que se apresentam. 

Além disto, a complexidade do processo investigativo obriga o pesquisador, desde o início, a 
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tomar decisões sobre o tipo de pesquisa, sobre a abordagem a ser adotada e sobre os 

procedimentos metodológicos, alinhando sua adequação à natureza do seu objeto de estudo, de 

acordo com as práticas investigativas correntemente aceitas pela comunidade científica. 

Neste momento de concepção do processo investigativo, algumas alternativas vão 

sendo descartadas e outras vão sendo confirmadas e sistematizadas por se mostrarem ser as 

opções mais coerentes e adequadas para os objetivos da pesquisa.  

Esta fase ocorreu em nossa pesquisa quando eu participava como aluna especial do 

PPGLL/FL/UFG e, também, por meio das leituras sobre esta temática no curso de Bacharelado 

em Letras: Tradução e Interpretação em Libras-português, ofertado pela Universidade Federal 

de Goiás. Foi neste momento que surgiram os primeiros questionamentos sobre crenças de 

professores no ensino de Libras e de professores formadores do tradutor e intérprete. Após a 

definição do tema crenças no ensino de Libras na formação do tradutor e intérprete, partimos 

para o levantamento bibliográfico sobre o assunto. Desde o início e durante o processo de 

investigação, a reflexão sobre esta temática é algo que vem se aprimorando ao longo da 

trajetória.  

 

2.1.1 Tipo da pesquisa 

 

Já com o tema em mente, uma das primeiras preocupações foi com relação ao tipo de 

pesquisa e de abordagem a serem adotados, levando-se em conta a especificidade do tema a ser 

trabalhado. Sobre esta questão veio à tona a conhecida polêmica entre os dois paradigmas 

predominantes na pesquisa: a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, que são, de acordo 

com Sandin Esteban (2010, p. 36) “duas sólidas tradições de pesquisa nas ciências sociais e 

humanas (Bericat, 1998)”. 

Frente a esta dicotomia, encontramos, em Appolinário (2009, p. 61), a distinção entre 

as duas modalidades metodológicas. Para ele, “a pesquisa preponderantemente qualitativa seria 

a que normalmente prevê a coleta dos dados a partir de interações sociais do pesquisador com 

o fenômeno pesquisado”. Já a pesquisa “quantitativa prevê a mensuração de variáveis 

predeterminadas, buscando verificar e explicar a influência sobre outras variáveis, centralizando 

sua busca em informações matematizáveis, não se preocupando com exceções, mas com 

generalizações”.  

Sandin Esteban (2010, p. 45) alerta que “a pesquisa qualitativa, em particular, requer 

uma visão profunda em relação não só aos métodos em si, mas, também, ligada à sua inter-

relação com questões mais amplas de fundamentação epistemológica e de enfoque teórico”. 
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No início da nossa pesquisa, tínhamos em mente que a abordagem qualitativa parecia 

ser a mais adequada, considerando-se a natureza subjetiva do objeto de estudo. Como afirmam 

Mendonça, Rocha e Nunes (2008, p. 48, grifos nossos), “se a pesquisa trabalha com a 

subjetividade, valores e crenças que orientam as ações humanas, o que interessa é a natureza 

das respostas, dos sentimentos, das opiniões, das crenças; não o quanto, mas aquilo que as 

pessoas sentem, pensam, defendem, valorizam”, isto é, aquilo que observamos no dia a dia das 

pessoas, aquilo que praticam ou que transparece nas suas ações cotidianas é praticamente 

impossível de ser apreendido, compreendido e expresso em termos quantitativos ou estatísticos.  

Creswell, (2007, p. 88) sugere que “a pesquisa qualitativa é exploratória e os 

pesquisadores a utilizam para explorar um tópico quando as variáveis e a base teórica são 

desconhecidas” e exemplifica, citando Morse (1991), que diz. 

 

As características de um problema de pesquisa qualitativa são: (a) o conceito é ‘imaturo’ 

devido à evidente falta de teoria e pesquisa prévia; (b) uma noção de que a teoria 

disponível pode ser imprecisa, imprópria, incorreta ou tendenciosa; (c) existe 

necessidade de explorar e descrever os fenômenos e desenvolver teorias; ou (d) a 

natureza do fenômeno pode não ser apropriada para medidas qualitativas (MORSE apud 

CRESWELL, 2007, p. 88). 

 

 

Nossa leitura de Sandin Esteban (2010, p. 37) nos remete à nova perspectiva em relação 

à escolha metodológica, na qual, segundo sua afirmação, a superação desta dicotomia está 

“centrada fundamentalmente no nível de integração de métodos, mas também na possibilidade 

de complementariedade ou de integração das perspectivas teóricas ou metateóricas que 

sustentam as tradições de pesquisa”. 

Segundo Sandin Esteban (2010, p. 37), estudos apresentam a proposta de “um 

pluralismo integrador, que é amplamente aceito pela comunidade científica” entre estas duas 

tradições em pesquisa.  

Percebe-se, aqui, o discurso da integração da metodologia e Sandin Esteban (2010, p. 

42) explica que é “preferível a existência de diversos paradigmas que permitam examinar 

questões não expostas e cuja presença nos obriga a explicitar nossa posição”.  

Assim, entre avanços e recuos, foi-se delineando o caminho a ser percorrido, primeiro, 

na forma do projeto de pesquisa e, em seguida, na execução de cada uma das fases previstas. 

As leituras por nós realizadas nos apontam para uma falta de teoria prévia relacionada ao tema 

proposto. Isto naturalmente nos remete a uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, 

valendo-se para a coleta de dados de instrumentos como a revisão bibliográfica e entrevistas 

semiestruturadas com os sujeitos participantes da pesquisa.  
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Porém, em busca desta complementariedade de métodos é que optamos por realizar uma 

pesquisa que contemplasse o pluralismo integrador. A razão desta escolha se dá em função de, 

no decorrer das leituras e da pesquisa, nos depararmos com dados quantitativos relevantes na 

composição da análise dos dados. Ressaltamos, ainda, que devido à inovação do nosso tema, 

damos um enfoque maior para a pesquisa exploratória, ferramenta utilizada para nortear as 

leituras e as coletas de dados, uma vez que esta ferramenta é preconizada dentro da abordagem 

qualitativa. Pensando nestes aspectos epistemológicos e metodológicos frente à natureza do 

nosso objeto de estudo, optamos por uma pesquisa mista, dialogando com as várias 

possibilidades de análise de dados. 

 

2.1.2 Abordagem da pesquisa sobre crenças 

 

No que se refere aos estudos de crenças, Barcelos (2001, p. 71) tem se destacado no 

Brasil. Segundo ela, vem crescendo muito o interesse sobre o tema nos últimos anos em 

linguística aplicada. Ela relata que: “Embora existam vários estudos sobre crenças, nenhum 

deles (com exceção de Kalaja (1995) se preocupou, até o momento, em fazer uma revisão dos 

tipos de metodologias utilizadas na investigação das crenças sobre aprendizagem de línguas”.  

É neste contexto que Barcelos (2001, p. 72) faz uma “revisão do conceito de crenças e 

da relação de crenças com a ação”, fazendo, também, “uma revisão da metodologia dos estudos 

sobre crenças focando o aprendizado de línguas”.  

A seguir, faremos um breve resumo do posicionamento de Barcelos (2001) com a 

finalidade de situar o nosso estudo.  

Para Barcelos (2001, p. 75), “A autora propõe, então, uma abordagem para a investigação 

das crenças que inclui pressupostos básicos de que o uso da linguagem é orientado para a ação, que 

a linguagem cria realidade e que tanto o conhecimento científico quanto as concepções leigas são 

“vistos como construções sociais do mundo (Kalaja, 1995:196)”. Barcelos continua: “Para ela, as 

crenças devem ser investigadas através de “trechos de fala” ou escrita sobre aspectos de aquisição 

de segunda língua (Kalaja,1995: 196)”. 

Barcelos (2001, p. 75, grifos do autor) reúne os estudos em “três abordagens principais, 

de acordo com a sua definição de crenças, metodologia e relação entre crenças e ações”: 

 

A primeira abordagem, chamada de abordagem normativa, infere as crenças através de 

um conjunto pré-determinado de afirmações. A segunda abordagem, metacognitiva, 

utiliza autorrelatos e entrevistas para inferir as crenças sobre aprendizagem de línguas. 

A terceira abordagem, contextual, usa ferramentas etnográficas e entrevistas para 

investigar as crenças através de afirmações e ações. 
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Nascimento, Oliveira, F. e Oliveira, M. (2020, p. 73) afirmam, em relação ao que foi 

dito sobre a abordagem metacognitiva, que “com o avanço das pesquisas sobre esse tema da 

LA, houve um entendimento para além do conceito cognitivo. Atualmente, as crenças são 

concebidas como mecanismos formados muito cedo e são resultantes de experiências e da 

interação entre os sujeitos”.  

De acordo com Barcelos (2001, p. 85) “estudos recentes combinam abordagens 

múltiplas” e as três abordagens sugerem que as crenças influenciam o comportamento. Para ela 

é necessário que haja uma investigação contextualizada sobre as crenças, para saber qual a 

relação delas com as ações dos alunos no contexto de aprendizagem.  

Em nossa pesquisa, lançamos mão das abordagens metacognitiva e contextual, 

utilizando apenas alguns aspectos de cada abordagem. A abordagem metacognitiva foi utilizada 

para a coleta de dados, na qual a entrevista semiestruturada deixou os participantes à vontade 

na elaboração de suas respostas. A abordagem contextual foi utilizada na análise dos dados, 

uma vez que as crenças são vistas como parte da cultura do aprender e como representações de 

aprendizagem em uma determinada sociedade.  

Nascimento, Oliveira e Oliveira (2020), realizaram um levantamento sobre pesquisas 

em crenças no ensino e aprendizagem de línguas, que ocorreram entre 1990 e 2018, utilizando, 

para isto, uma coleta de dados no catálogo de teses e dissertações da Capes, a mesma fonte 

utilizada por nós, além de realizarem uma varredura nas dissertações produzidas nos programas 

de pós-graduação das instituições de ensino públicas e privadas do Brasil. Os autores 

esclarecem que “O acesso à produção acadêmica e científica relacionada ao estudo das crenças 

sobre o ensino-aprendizagem de línguas permite uma visão panorâmica da evolução das 

pesquisas feitas no Brasil” (p. 75): 

 

O recorte histórico [1990-2018] se justifica pelo fato de ter sido a partir dos anos 90 que 

o interesse pelos estudos de crenças no processo de ensino-aprendizagem surgiu no 

Brasil. Ao filtrarmos as dissertações produzidas, encontramos 146 voltadas para a área 

de ensino de línguas e percebemos uma evolução significativa dessas pesquisas nos 

cursos de pós-graduação do país no decorrer das últimas décadas (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, F.; OLIVEIRA, M.,2020, p. 75). 

 

De acordo com os autores, as Universidades que mais produziram pesquisas com este 

tema, por ordem de produtividade, foram a UnB e a Unesp, ficando a UFG em sétimo lugar em 

produção. O foco destas produções possui maior concentração em Linguística Aplicada. (p. 77). 

Eles descrevem “as principais tendências no tratamento das pesquisas em crenças no Brasil, 

com base na análise dos títulos das dissertações” (p. 77): 
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– Mestrado em Linguística Aplicada (UnB, UECE, Unicamp) – foco nas crenças em 

relação ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira: escrita, tradução, gramática, 

gêneros textuais, textos literários; o papel do professor, a formação profissional, a 

prática pedagógica; a identidade dos alunos; o ensino à distância. 

– Mestrado em Estudos Linguísticos (UNESP, UFMG) – foco nas crenças em relação 

ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira: autonomia e motivação, abordagem 

de ensino, o papel do aprendiz, a escola pública, a cultura de falantes nativos, a 

formação reflexiva, prática de avaliação, processo interativo. 

– Mestrado em Letras e Linguística (UFG, UFBA) – foco nas crenças em relação ao 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira: correção de erros, leitura, o uso da 

música, avaliação oral, ensino-aprendizagem para surdos, alunos da zona rural. 

– Mestrado em Letras (UFV, UFSM) – foco nas crenças em relação ao ensino-

aprendizagem de língua estrangeira: motivação e competência de professores, 

aprendizagem da escrita, processo de construção da identidade, tecnologias digitais 

da informação e comunicação, motivação e identidade, ensino instrumental, 

avaliação da aprendizagem (NASCIMENTO, OLIVEIRA, F.; OLIVEIRA, M., 

2020, p. 78).  

 

 

Segundo os pesquisadores, eles focaram em títulos associados em crenças e o ensino-

aprendizagem de línguas. Observamos que, em sua pesquisa, Nascimento, Oliveira, F. e 

Oliveira, M. (2020, p. 75) não encontraram crenças relacionadas à Libras e à formação de 

tradutor e intérprete em língua de sinais. Ao coletarem informações na plataforma Sucupira, os 

autores encontraram os seguintes dados: 

 

Notamos através de nossa investigação que em 2018 muitos trabalhos acerca de crenças 

no processo de ensino-aprendizagem de línguas foram produzidos em diferentes 

universidades do país. Dos estudos encontrados, verificamos que a maioria deles 

tiveram interesse em investigar as crenças dos professores (SILVA, 2018; HAUS, 2018; 

LIMA, 2018; SPITZ, 2018; MACHADO, 2018; NUNES 2018; MONTE, 2018; 

SANTOS G., 2018) e outros poucos trabalhos abordam crenças de alunos (SANTOS, 

S., 2018; PALMER, 2018).  

 

 

Ao realizarem a leitura e a análise dos trabalhos que investigam as crenças de 

professores e de alunos, constataram que os temas mais recorrentes foram: “crenças de 

professores sobre ensino-aprendizagem; práticas pedagógicas; estratégias de aprendizagem 

utilizadas pelos professores; crenças sobre o uso educativo das tecnologias digitais; bem como 

as crenças dos alunos sobre aprendizagem de línguas estrangeiras” (p. 82). Além disto, os 

estudos realizados por eles retratam os seguintes achados de pesquisa: 

 

No que se refere às metodologias empregadas para coleta e análise dos dados, pudemos 

observar que todas as dissertações utilizam a abordagem qualitativa. Sobre o método, 

percebemos pesquisas do tipo estudo de caso, pesquisa narrativa e pesquisa descritiva e 

explicativa. Quanto aos instrumentos para coleta e análise de dados, os trabalhos 

utilizaram questionários e entrevistas semiestruturadas (NASCIMENTO, OLIVEIRA, 

F.; OLIVEIRA, M., 2020, p. 82). 
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Observamos que Nascimento, Oliveira, F. e Oliveira, M. (2020), assim como nós, 

utilizaram-se dos estudos de Barcelos (2001). Os autores realizaram um estudo da metodologia 

e de instrumentos utilizados por outros pesquisadores nas pesquisas sobre crenças. Ao 

relacionarmos nosso estudo com os descritos acima podemos destacar que a nossa abordagem 

é mista (qualitativa-quantitativa), o método utilizado por nós é a análise de conteúdo, em uma 

pesquisa exploratória, utilizando como ferramentas para a coleta de dados leituras e entrevistas 

semiestruturadas, sendo a entrevista semiestruturada um ponto comum entre a nossa pesquisa 

e a deles. 

Com relação às conclusões a que chegaram, Nascimento, Oliveira, F. e Oliveira, M. 

(2020, p. 82) afirmam que “Os trabalhos de pós-graduação, analisados no ano de 2018, apontam 

que as crenças de professores e alunos interferem diretamente em suas ações em sala de aula e 

refletir sobre elas pode favorecer mudanças relacionadas às práticas educacionais e, 

consequentemente, melhorias do processo de ensino-aprendizagem das escolas”. Partilhamos 

da mesma opinião e acreditamos que as crenças dos professores causam impacto e influenciam 

seus alunos de uma forma positiva ou negativa, interferindo em suas ações em sala de aula e 

fora dela, levando esta influência como modelo para a vida profissional. 

 

2.1.3 Revisão sistemática da literatura  

 

Uma vez definido o tema a ser investigado, adota-se outro procedimento na fase 

exploratória que é o levantamento do estado do conhecimento sobre o tema, por meio de uma 

revisão sistemática. 

Appolinário (2009, p. 80) relata que nesta fase “colocamos a mão na massa” e nos 

debruçamos a construir todo um levantamento ou marco teórico que sustentará nossa 

investigação: 

 

Basicamente o pesquisador deve realizar um levantamento bibliográfico aprofundado 

nos periódicos e em outras fontes fidedignas de informações (livros, documentos, 

mídias eletrônicas etc.), visando a produzir um texto que explicará ao leitor todo o 

histórico do problema proposto, os contextos teóricos, técnicos e social nos quais o 

problema se insere, bem como os principais conceitos, autores e ideias, racionados a 

eles. 

 

 

Refletindo sobre as palavras-chave: crenças, ensino e aprendizagem de segunda língua, 

formação de tradutores e intérpretes, ensino de Libras e sobre o tema investigado (crenças e 

ensino de Libras), resolvemos delimitar o período de investigação, tendo como parâmetro 

cronológico o período que se estende de 2002 ao primeiro semestre de 2020. O recorte 
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temporário com início em 2002 se justifica por ser o ano da aprovação da Lei da Libras, a lei 

nº 10436, que reconhece a Libras como um meio legal de comunicação e expressão da pessoa 

surda (BRASIL, 2002). Em seguida, pesquisamos em sites especializados quais os estudos 

realizados neste período, sobre os temas, crenças e ensino de Libras. Os descritores utilizados 

nas buscas justificam-se por estarem relacionados ao tema pesquisado: crenças, ensino de 

segunda língua, ensino de Libras, linguística, formação de tradutores e intérpretes.  

A revisão sistemática, inicialmente, foi realizada, em diferentes bases de dado e seguida 

de uma análise inicial com base nos títulos dos trabalhos encontrados. Obtivemos como 

resultado geral da busca a palavra crenças aparecendo com mais frequência associada ao ensino 

de línguas estrangeiras, como, por exemplo, inglês (que registra maior número de pesquisas), 

espanhol, italiano, japonês etc., tendo sido encontrados estudos ligando crenças a outros temas 

de diferentes áreas do conhecimento.  

Buscamos nos sites da Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scielo) e no site de Teses 

e Dissertações da Capes os trabalhos que estavam associados de alguma forma às palavras 

crenças, ensino e Libras. Como resultado das buscas no site da Scielo, usando-se os descritores 

crença e ensino, foram encontrados 28 trabalhos, dos quais nenhum sobre Libras. Na busca no 

site de Teses e Dissertações da Capes, utilizando-se como descritores crença e ensino apenas 

para as áreas de Linguística e Linguística Aplicada, foram encontrados 496 trabalhos, dos quais 

nenhum sobre crenças e ensino de Libras, ou crenças e Libras, como se pode ver no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resultados das buscas sobre o tema 

TEMAS ENCONTRADOS COM OS DESCRITORES CRENÇAS E ENSINO 
TRABALHOS 

ENCONTRADOS 

Linguística, educação, ensino, escola(r), temas afins e outros temas 181 

Libras, língua de sinais, Língua Brasileira de Sinais e/ou Linguística ou tema 

relacionado 
107 

Crença(s) relacionadas a outras línguas e outros temas 98 

Surdo (a), surdos (as), surdez 73 

Formação, formação profissional, ou relacionada ao tema 16 

Surdo e ouvinte ou ouvinte 10 

Ensino e aprendizagem 7 

Ensino de segunda língua e outros temas relacionados 3 

Surdo e Surdo cego 1 

TOTAL DE TRABALHOS ENCONTRADOS:  496 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na sequência, fizemos outro refinamento na pesquisa, associando crenças a ensino de 

língua, ensino de segunda língua, tradutor e intérprete e obtivemos quatro artigos que, de 

alguma forma, nos remetiam a algum destes descritores utilizados para os resultados 
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anteriormente detectados. Posteriormente, fizemos a leitura desses quatro artigos e constatamos 

que seus autores utilizaram em seus trabalhos uma boa parte dos mesmos autores por nós 

trabalhados. Mas, não encontramos relação com o ensino de crenças e Libras, ensino de Libras 

para tradutor e intérprete e Libras-português. Estes resultados, estampados no Quadro 1, 

retratam a importância desta pesquisa, confirmando seu caráter inédito e nos motivam a 

pesquisar sobre o tema proposto. 

Após esta busca na literatura mais recente, foram selecionados os quatro artigos que 

possuíam os títulos que poderiam dialogar com a nossa pesquisa. A seguir, listamos os artigos 

separados para leitura completa, com os seguintes títulos: A prática pedagógica e sua influência 

nas crenças do professor de LE; Crenças sobre uma língua e cultura-alvo (alemã) em dimensão 

intercultural de ensino de língua estrangeira; Crenças em relação à formação inicial de 

professores de inglês e a prática de ensino de uma professora formadora; e Crenças de uma 

professora formadora a respeito do papel do professor de língua estrangeira (inglês). Estes 

quatro artigos foram encontrados em meio aos 98 estudos relativos ao tema crenças 

relacionadas a outras línguas e outros temas, mostrado na terceira linha do Quadro 1.  

Fizemos uma leitura da produção desses quatro autores e transcrevemos o resumo de 

cada artigo mostrando a temática por eles abordada. Verificamos que teóricos que estudam, 

especificamente, sobre crenças, crenças no ensino de segunda língua, como Barcelos (2001) e 

Almeida Filho (1993), são autores que serviram de fonte para todos nós.  

A leitura das obras indicadas no Quadro 2 teve por finalidade buscar fundamentação 

teórica para a nossa investigação. 

 

Quadro 2 − Síntese de trabalhos encontrados sobre crenças no ensino de línguas 

AUTORES TÍTULO RESUMO 

SANTOS 

(2006) 

 

A prática 

pedagógica e 

sua influência 

nas crenças do 

professor de 

LE 

“Esse estudo buscou identificar as crenças de duas professoras em exercício 

e compará-las com as que elas apresentavam no início de sua atuação 

profissional: investigar quais fatores exerceram influência sobre esse 

processo de transformação de suas crenças e verificar em que medida a 

prática pedagógica dessas professoras interfere nesse processo de mudança e 

vice-versa. A pesquisa foi conduzida através de uma metodologia 

interpretativista, com a utilização de questionários, narrativas pessoais e 

entrevistas e foi realizada em uma escola especializada em ensino de línguas 

estrangeiras. Os resultados revelam que as crenças das professoras se alteram 

desde quando iniciaram sua prática e que os mesmos aspectos que atuaram 

na gênese de suas crenças podem ser influenciadores de mudanças. O 

referencial teórico é baseado em estudos sobre crenças, com especial ênfase 

para os trabalhos de Almeida Filho (1999, 2002 e 2005) e Barcelos (1995, 

2000 e 2004)”. 

(Continua...) 
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(Continuação...) 

AUTORES TÍTULO RESUMO 

ROZENFELD 

(2007) 

 

Crenças sobre 

uma língua e 

cultura-alvo 

(alemã) em 

dimensão 

intercultural 

de ensino de 

língua 

estrangeira. 

“A partir dos anos 1970, nota-se uma mudança paradigmática, em que os 

aspectos emocionais e afetivos dos aprendizes assumem posição relevante. 

Nesse contexto, o sistema de crenças é então percebido como fenômeno 

inerente aos fatores afetivos dos professores e/ou dos aprendizes e que vai 

exercer influência no processo de ensino e aprendizagem sendo, portanto, de 

caráter relevante. Nesta pesquisa, de natureza qualitativa e base etnográfica, 

buscou-se investigar e caracterizar as crenças de aprendizes de alemão quanto 

à língua e cultura-alvo, avaliar suas possíveis origens e verificar como elas 

podem ser compreendidas pelo professor no processo de 

ensino/aprendizagem de LE. A pesquisa está fundamentada nos estudos sobre 

crenças (Barcelos, 2004; Vieira-Abrahão e Barcelos, 2006; Almeida Filho, 

1999; Horwitz, 1999 e outros)”. 

BOMFIM 

(2008) 

 

Crenças em 

relação à 

formação 

inicial de 

professores de 

inglês e a 

prática de 

ensino de uma 

professora 

formadora 

“As crenças são componentes fundamentais no ensino de línguas e formação 

de professores de línguas, pois se relacionam, de maneira complexa, com a 

prática e o contexto de ensino. Poucas são as pesquisas sobre as crenças do 

professor formador em si, figura importante no processo de aprender e 

ensinar. Trata-se de um estudo de caso etnográfico, adotando uma abordagem 

contextual para a investigação de crenças. Os instrumentos de coletas de 

dados incluem, dentre outros, narrativas orais, entrevista, observação de aulas 

e sessões reflexivas. Os dados parecem indicar que a) as experiências de 

aprendizagem e de ensino da professora formadora servem como locus para 

a formação, afirmação e/ou  modificação de crenças; b) as crenças da 

professora em relação à formação inicial de professores de línguas 

estrangeiras incluem crenças sobre ensino e aprendizagem de LE, bem como 

crenças acerca do curso de Letras, a disciplina de Metodologia e Prática de 

Ensino de Línguas Estrangeiras  e o contexto de formação inicial; c) essas 

crenças se relacionam, de maneira complexa, entre si e com o contexto de 

ensino, resultando, assim, ora coerência, ora dissonância entre crenças e ação; 

d) a professora formadora prioriza uma crença em detrimento de outra a fim 

de se adequar com o contexto de ensino, que, neste caso, parece representar 

uma força decisiva na prática de ensino da professora formadora investigada. 

A pesquisa está baseada em Almeida Filho (2006); Barcelos (2004); Barcelos 

et al., 2004); Barcelos (2006, 2007)”. 

CALDAS 

(2008) 

Crenças de 

uma 

professora 

formadora a 

respeito do 

papel do 

professor de 

língua 

estrangeira 

(inglês) 

“Este estudo propõe a investigação das crenças de uma professora formadora 

sobre o papel do professor de LE, considerando a importância do professor 

formador no processo reflexivo de formação de futuros profissionais da área 

de ensino e aprendizagem de línguas. A pesquisa configura-se como um 

estudo de caso e teve como objetivo levantar as crenças da professora, 

relacionando-as a suas experiências anteriores de ensino e aprendizagem de 

LE e também á sua prática como formadora. Os instrumentos utilizados para 

a coleta de dados foram o questionário escrito, entrevistas, gravações em 

áudio e vídeo, narrativa oral e escrita, observação em sala de aula, notas de 

campo e sessões reflexivas. Os resultados sugerem várias crenças, dentre 

elas, a de que é papel do professor motivar o aluno e a de que o professor é o 

maior ou o único responsável pelo processo de avaliação. Fundamenta seus 

estudos sobre crenças Barcelos (2000, 2004)”. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Observa-se, em primeiro lugar, que os autores que fundamentam as pesquisas 

apresentadas são comuns aos que adotamos em nossa pesquisa, o que reforça nossa definição 

teórica sobre crenças.  
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Barcelos (2006, p. 29) afirma que 

 

Crenças sobre ASL de alunos e professores sobre a aquisição de línguas e suas ações 

moldam o contexto e são moldadas por ele (BARCELOS 2003:194).  

[...] as crenças auxiliam os indivíduos a compreenderem a si mesmos e aos outros, a 

se adaptarem ao mundo e a se identificarem com outros grupos. Também 

proporcionam estrutura, ordem, direção e valores compartilhados. 

 

 

De acordo com as afirmações acima, podemos inferir a importância de se trabalhar o 

tema crenças. Tais estudos são importantes para o ensino e aprendizagem de línguas e, também, 

para uma percepção dos seres humanos quanto às suas escolhas e relações com o mundo à sua 

volta.  

Para Rozenfeld (2007, p. 39) “o desvelamento das crenças de alunos para o ensino e 

aprendizagem de LE decorre de quatro fatores principais”: 

 

1. possibilidade de influência das crenças no campo da afetividade: as crenças 

poderão influenciar aspectos inerentes à afetividade de alunos como a motivação, 

as atitudes, o grau de interesse, a ansiedade e valores; 

2. possibilidade de influência das crenças nas ações: as crenças podem influenciar as 

ações, porém, poderão, também, sofrer influências durante o processo de ensino e 

aprendizagem, fato que reafirma a necessidade de seu desvelamento; 

3. necessidade do estabelecimento de procedimentos metodológicos adequados aos 

alunos com o intuito de promover baixo filtro afetivo, melhor aprendizagem, 

respeito às diferenças: as crenças poderão influenciar a maneira como se aprende e 

se ensina, pois, interferem na interpretação de professores e alunos quanto às novas 

informações; 

4. necessidade de reformulações de eventuais imagens estereotipadas: é importante 

que alunos e/ou professores reflitam sobre suas próprias crenças, a fim de 

buscarem, além do crescimento profissional, também, o pessoal, revendo 

estereótipos, valores e generalizações.  

 

Entendemos que os fatores descritos acima, no que se refere ao ensino e aprendizado de 

LE, podem ser aplicados aos professores quanto ao ensino de Libras?]. Por exemplo, as crenças 

dos professores podem influenciar suas ações quanto à escolha da didática a ser aplicada (item 

2). Também as crenças dos professores podem se associar ao campo da afetividade como 

descrito no item 1. 

Sobre o aspecto da afetividade ligada ao ensino e aprendizagem, queremos destacar a 

taxonomia criada em 1956, por Bloom e outros especialistas, que preconizam que a 

aprendizagem é alicerçada em três modelos cuja estrutura é organizada em hierarquia: domínio 

cognitivo, afetivo e motor.  

Acreditamos que, para adquirir qualquer conhecimento, uma pessoa precisa possuir 

algumas das características que compõem os domínios da taxonomia de Bloom. Por exemplo, 
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para se aprender Libras, é preciso conhecimento da língua, compreensão da estrutura da língua 

e aplicação (que é o uso da língua), na hora de se comunicar em Libras: estes são alguns dos 

aspectos do domínio cognitivo. O domínio afetivo está ligado aos sentimentos e emoções. O 

aprendiz de Libras, ao receber os conteúdos teóricos sobre a língua, reconhece seus 

sentimentos, se estes são de prazer ou desprazer e a sua resposta frente a este sentimento seria 

sua participação na aula ou não. Ele pode promover uma caracterização, isto é, criar uma crença 

sobre o ensino e esta crença influencia seu comportamento quanto a este aprendizado. Ou, a 

crença criada pode ser a respeito da figura do professor que ministra a disciplina. Quanto ao 

domínio psicomotor ele pode estar predisposto a aprender ou não. Esta predisposição pode ser 

física, mental ou emocional. Em nosso exemplo, listamos alguns dos aspectos de cada modelo. 

Nossa visão é que o ensino e aprendizagem comtemplam esses três modelos.  

Nosso estudo não descarta a importância de nenhum deles, mas, damos uma atenção 

maior para o domínio afetivo porque acreditamos que, quando o aprendiz, por algum motivo, 

promove uma caracterização, seja ela positiva ou negativa, quando, por algum motivo, a crença 

se instala, o aprendizado se altera. 

Pires (2005), em seu estudo, utiliza o termo afeto como “o equivalente para o termo em 

inglês affect, que designa ‘emoções’, sentimento, humores ou atitudes que condicionam o 

comportamento”. Segue relatando que, segundo Arnold e Brown (1999 apud PIRES, 2005, p. 

29), há duas razões para se estudar o domínio afetivo no aprendizado de línguas: 

 

[...] primeiro, somente atentando para os aspectos afetivos do aprendizado, pode o 

professor superar problemas decorrentes de emoções negativas e criar reações mais 

positivas e facilitadoras da aprendizagem. Ansiedade, medo, estresse podem 

comprometer o potencial do aprendiz, inclusive prejudicando o funcionamento 

apropriado da memória. A segunda razão é que o professor de língua estrangeira é 

também um educador, como um professor de qualquer outra disciplina; e ensinar uma 

língua não é apenas transmitir informação. Uma aula de língua que objetiva uma 

interação genuína certamente tem que abrir espaço para lidar com questões afetivas.  

 

 

Existem estudos que associam crenças ao domínio afetivo como os estudos realizados, 

especialmente, por Lago (2011, p. 12) nos quais ela afirma que 

 

Têm sido feitos estudos acerca de vários fatores afetivos, como o de Bernaus et al. 

(2007), focalizando a ansiedade linguística, a motivação e a atitude; o de Mills et al. 

(2007), sobre a autoeficácia, ansiedade, autoconceito e motivação; ou o de Good e 

Sanchez (2010), sobre autoestima e motivação; ou mesmo estudos envolvendo tanto 

fatores afetivos como cognitivos (FURNHAM, 2009). A ocorrência mais comum, 

porém, é de pesquisas que investiguem os fatores afetivos individualmente, devido à 

sua complexidade.  
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Lago (2011, p. 26), afirma que “Como professores, não temos como saber exatamente 

o que está ocorrendo no domínio afetivo dos nossos alunos, em todas as nossas aulas”. Assim 

como ocorre com o aprendiz, o professor, também, está envolvido neste processo de 

afetividade. Baseado nestes estudos, tentamos encontrar em nossa pesquisa alguma ligação das 

crenças destes professores a qualquer um dos domínios afetivos listados por estudos anteriores. 

Dos estudos acima, destacamos que a afetividade e a motivação têm um peso grande no 

ato de ensinar e de aprender e concordamos com Lago (2011, p. 23), quando trata do tema e 

“destaca a sua importância para o ensino de línguas”.  

 

2.2 Fase do planejamento 

 

A fase do planejamento da investigação é o momento de se definir o local para realizar 

a pesquisa e a documentação necessária, inclusive a aprovação junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFG (Anexo A). 

 

2.2.1 Escolha do locus da pesquisa 

 

A UFG foi escolhida como local da pesquisa por ser uma das poucas Instituições de 

Ensino Superior, no Brasil, que oferta um curso de formação para futuros tradutores e 

intérpretes de Libras-português e vice-versa. 

Inicialmente, a pesquisa seria realizada nas dependências da Faculdade de Letras, 

localizada no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, uma instituição de ensino 

superior pública, localizada na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Porém, em decorrência dos 

fatos ocorridos a partir do mês de abril de 2020 em função da pandemia da Covid 19, a pesquisa 

foi reformulada, adequando-se à nova realidade de distanciamento social. 

O local da pesquisa continua sendo a UFG, porém, diante da proibição de reuniões 

presenciais, realizamos, a partir de maio 2020, todas as ações pertinentes à pesquisa de maneira 

remota, utilizando recursos de plataformas digitais, como WhatsApp, e-mail e a plataforma 

Zoom. 

As principais atividades realizadas nesta fase foram as seguintes:  

– reunião de orientação individual com a minha orientadora;  

– reunião de orientação em grupo entre a orientadora e um grupo de três alunas 

mestrandas;  

– contato com todos os envolvidos na pesquisa;  
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– contato com os participantes da pesquisa, para a coleta de dados;  

– contatos com a coordenação do curso para solicitar orientação e auxílio  

Neste período, a orientadora criou um grupo com três mestrandas visando à orientação 

coletiva para gerar motivação, apoio mútuo sobre os desafios advindos da pandemia, orientação 

para a retomada dos trabalhos e envolvimento, participação e colaboração coletiva quanto às 

discussões teóricas de cada trabalho.  

 

2.2.2 O curso investigado 

 

O curso de Bacharelado em Letras: Tradução e interpretação em Libras-português, 

teve início na modalidade presencial no ano de 2014, na Faculdade de Letras como um dos 

cursos de conhecimento em Linguística, Letras e Artes. É um curso noturno com oito semestres 

letivos e uma carga horária que soma 2.960 horas. O curso é composto de aulas teóricas, aulas 

práticas e atividades complementares. 

Uma vez escolhido o curso, buscou-se conhecer a sua concepção pedagógica, expressa 

no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com base na Resolução nº 1.574 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG (Cepec), aprovada em 07.05.2018, com efeitos 

para os alunos ingressos a partir de 2014 (UFG, 2018). 

Enquanto o curso de Licenciatura em Letras: Libras da Faculdade de Letras da UFG 

destina-se à formação de professores de Libras para atuar na educação básica e no ensino 

superior, o curso de bacharelado em Letras: Tradução e interpretação em Libras-português 

forma o bacharel em tradução e interpretação em Libras-português, para atuar como intérprete 

do par linguístico Libras-português, visando a atender à demanda do mercado de trabalho, 

sendo este o curso de interesse desta pesquisa. 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi elaborado por uma comissão de professores 

do Departamento de Libras e Tradução da Faculdade de Letras, criando assim o curso de Letras: 

Tradução e interpretação em Libras-português, proposto pela UFG. Este curso visa a formar 

profissionais aptos em atuar na tradução e interpretação Libras-português e vice e versa, 

promovendo a acessibilidade dos surdos bem como para atender à demanda do mercado de 

trabalho, que tem procurado por este profissional.  

Com relação à estrutura curricular do curso objeto desta investigação, na sua matriz 

curricular (Anexo B), as disciplinas estão divididas em três núcleos: o Núcleo Comum (NC); o 

Núcleo Específico (NE), composto por dois conjuntos de disciplinas, o Núcleo Específico 

Obrigatório (NE-OBR) e o Núcleo Específico Optativo (NE-OPT); e o Núcleo Livre (NL). O 
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período mínimo para integralização curricular do curso é de oito semestres, e o máximo, de 

quatorze semestres.  

A UFG entende a importância da prática como componente curricular e determina 400 

horas de prática para os cursos de licenciatura. “Apesar de os bacharelados não serem regidos 

pela mesma determinação, a Faculdade de Letras entende que o discente poderá ampliar sua 

formação com as Práticas como Componente Curricular (PCC)” (UFG, 2018, p. 33). 

As atividades complementares do curso estão de acordo com a Resolução CD/FL nº 

1/2014, que define as cargas horárias específicas das atividades acadêmicas, cientificas e 

culturais. São previstas 200 horas de atividades complementares, com participações em 

diversos eventos promovidos pela Universidade.   

O estágio curricular obrigatório desenvolve habilidades e competências fundamentais 

para a atuação do futuro profissional. O aluno cursa três disciplinas de estágio supervisionado, 

distribuídas a partir do sexto semestre, que são: Estágio em tradução e Estágio em interpretação 

1 e 2. Para que o aluno obtenha o grau de bacharel, ele deve realizar um Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), que é um trabalho acadêmico apresentado a uma banca avaliadora. O TCC é 

o resultado de uma pesquisa acadêmica realizada pelo aluno. 

 

2.2.3 Definição dos sujeitos da pesquisa 

 

Examinando-se a matriz curricular do curso, observa-se que três disciplinas, distribuídas 

do primeiro ao sexto período, são responsáveis pelo ensino de Libras, propriamente dito, e as 

demais respondem por outros aspectos da formação profissional dos egressos relacionados com 

outras aplicações e usos da Libras na sociedade. As disciplinas Libras Básico 1 e 2, Libras 

Intermediário 1 e 2 e Libras Avançado1 e 2 respondem por 576 horas-aula, ou seja, 19,46% da 

carga horária do curso está voltada para o aprendizado da Libras e visam à formação do tradutor 

e intérprete para atuação no mercado de trabalho.  

Considerando que a vertente da formação do tradutor e intérprete de Libras é a que 

interessa à pesquisa, a escolha dos sujeitos se restringiu aos professores que ministraram 

disciplinas de Libras, não apenas os atuais, mas os que as ministraram desde o início do curso, 

em 2014, até o primeiro semestre de 2020, totalizando 25 professores. 

Na identificação destes professores que ensinam Libras visando à formação do tradutor 

e intérprete, foi constatado que dezessete professores ministraram aulas de Libras por um 

semestre apenas; três professores ministraram aulas no curso por dois semestres; dois 

professores ministram aulas em três semestres; dois professores ministram aulas em cinco 
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semestres, sendo que um deles foi transferido para outra instituição; e um professor ministrou 

aulas de Libras por seis semestres no curso.  

A partir destes dados verificamos que existe uma grande rotatividade dos professores 

de Libras dentro do curso. Pesquisando um pouco mais, podemos inferir que esta rotatividade 

dos professores pode ser em função de uma renovação natural no quadro de professores, que 

ocorre com o passar dos anos, sobretudo com a presença de professores temporários que 

atuaram em substituição a professores efetivos em licença para aprimoramento.  

Muitos deles não se encontram na UFG e já não fazem parte do corpo docente da 

FL/UFG, ou porque foram transferidos para outros Câmpus, ou por encerramento do contrato 

de trabalho, ou por afastamento das atividades acadêmicas para a formação no doutorado. Além 

destes motivos que constatamos no momento da pesquisa podemos inferir que outros motivos 

existem para a rotatividade de professores de Libras, mas isto não é objeto do nosso estudo 

agora. Assim, passou-se a considerar como critério de inclusão como participantes da pesquisa 

os professores que estão na instituição e que ministraram a disciplina de Libras em dois ou mais 

semestres, no período de 2014 ao primeiro semestre de 2020. Foram, também, 

automaticamente, excluídos da participação aqueles que, mesmo preenchendo o critério de 

inclusão, recusaram o convite para participar ou não concordaram com as condições do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Assim, ao final do processo de 

escolha, chegou-se a uma amostra de cinco sujeitos que aceitaram, espontaneamente, fazer parte 

da amostra de professores sujeitos da pesquisa. Os sujeitos são apresentados no Capítulo 3 dessa 

dissertação. 

 

2.3 Fase da entrada no cenário da pesquisa 

 

Esta fase teve início com a definição do instrumento de coleta de dados, elaboração do 

material utilizado (roteiro de entrevista), fechamento do contrato de participação da intérprete 

para o momento de coleta de dados com o sujeito surdo, pré-teste do instrumento de coleta de 

dados e estabelecimento de contato com os sujeitos participantes da pesquisa para a realização 

da entrevista. 

Por ser uma pesquisa mista com acentuadas características qualitativas, optou-se, para 

a coleta de dados de campo, pela entrevista semiestruturada, cujo roteiro está no Apêndice B. 

Em Appolinário (2009, p. 134), lê-se que “nas entrevistas semiestruturadas, há um 

roteiro previamente estabelecido, mas também há um espaço para a elucidação de elementos 

que surgem de forma imprevista ou informações espontâneas dadas pelo entrevistado”. 
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Entendemos que no decorrer do estudo aspectos novos e relevantes se fizeram presentes e a 

entrevista semiestruturada nos possibilitou coletar novos dados para a pesquisa, como, por 

exemplo, as mudanças provocadas no meio acadêmico devido à pandemia da Covid-19.  

Durante o período de elaboração da escrita, passada a surpresa paralisante do primeiro 

semestre de 2020, devido aos acontecimentos da pandemia, nossa orientadora formou um grupo 

de estudo com três mestrandas, que possuíam afinidades pessoais e afinidades quanto ao tema 

da pesquisa. O grupo se reunia virtualmente uma vez por semana. Estas reuniões serviram para 

estreitar laços, trazer ânimo e palavras de consolo, para retomar o foco da pesquisa e os 

trabalhos acadêmicos; serviu de apoio e colaboração mútua nas correções das dissertações de 

todas nós. No caso da nossa pesquisa, foi decisiva a participação do grupo quanto ao auxílio na 

seleção das perguntas mais adequadas para a entrevista semiestruturada. Inicialmente, tínhamos 

as perguntas de um questionário e as perguntas da entrevista. O grupo colaborou na escolha e 

no descarte de algumas perguntas e sugeriu outras que foram acatadas. Assim, chegamos à 

proposta final das perguntas da entrevista. 

Para este estudo, optou-se por fazer um pré-teste do instrumento e da técnica de coleta 

de dados. A proposta inicial era utilizar um questionário e uma entrevista semiestruturada para 

proceder à coleta de dados e realizar a pré-testagem com um professor surdo e um professor 

ouvinte. Nos contatos iniciais com os professores surdos para a pré-testagem, percebemos que 

seria possível realizar somente a entrevista semiestruturada e contar apenas com a participação 

do professor ouvinte. Os professores escolhidos para participar da pré-testagem foram os 

professores de uma instituição que ensina Libras, o Centro de Capacitação de Profissionais da 

Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), escolhido por ser uma instituição 

de ensino de Libras e seus professores atuarem, também, na formação de tradutor e intérprete.  

Inicialmente, como já dissemos, pensamos em um questionário e uma entrevista. Com 

o decorrer do tempo e do contato com os professores para a pré-testagem, ficou claro que não 

seria possível realizar a aplicação do questionário pois havia uma recusa por parte dos 

professores contatados para responder ao questionário. Os professores apresentavam como 

justificativa a indisponibilidade de tempo para as duas atividades, o que nos levou a manter só 

a técnica de entrevista.  

Nosso contato inicial com todos os futuros participantes da pesquisa: intérprete, 

professores da pré-testagem e professores da pesquisa, deu-se por meio de um breve texto que 

redigi em português e encaminhei por plataforma digital, no qual me apresentava como 

mestranda e explicava o motivo do contato. Esta mensagem foi enviada a todos, utilizando-se 

como ferramenta o aplicativo de mensagens WhatsApp.  
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Em primeiro lugar, entramos em contato com a intérprete no início de julho de 2020. 

Ela fez a interpretação no momento da pré-testagem da entrevista e no momento da entrevista, 

propriamente dita, entre mim e os professores surdos, sujeitos da pesquisa, e vice versa. A 

intérprete por nós escolhida atendia ao seguinte requisito: ter sido tradutora e intérprete na UFG, 

instituição em que se daria a pesquisa e ser bacharel em Letras-Libras. Além destes requisitos 

definidos pelas pesquisadoras, a profissional possuía outros atributos que favoreciam a 

realização da pesquisa: ser pedagoga, possuir habilitação em Libras com certificado pelo Pro 

Libras (Exame Nacional de Proficiência), atuar como intérprete na Biblioteca Bilíngue de 

Literatura Infantil e Juvenil-Libras-português, atuar como intérprete de Libras no programa da 

TV UFG – A hora do conto, português-Libras. É uma profissional experiente que conhece a 

Universidade e o corpo docente, além de ser bem aceita pela comunidade surda. 

Quando a intérprete respondeu à minha mensagem de WhatsApp dizendo que aceitava 

participar da pesquisa, agendamos dia e hora e eu fiz com ela uma ligação de vídeo pelo 

WhatsApp, detalhando nossa forma de atuar bem como os valores da sua atuação profissional 

como intérprete dos professores pesquisados. 

Após os acertos com a intérprete, nosso passo seguinte foi utilizar a mesma estratégia 

de envio de mensagem, pelo WhatsApp, para entrar em contato como o professor surdo por nós 

selecionado para participar da fase de pré-testagem do material elaborado. Aguardamos por 

trinta dias uma resposta. Findo este prazo, entramos em contato com uma professora surda, mas 

não obtivemos êxito. Em seguida, entramos em contato com outro professor surdo. Todos muito 

receptivos, porém, na resposta da mensagem pelo WhatsApp a justificativa apresentada pelos 

professores surdos para a não aceitação do convite era a situação pela qual estávamos 

atravessando. Devido à pandemia, eles estavam com excesso de atividades acadêmicas e com 

muitas Lives para produzir e, portanto, sem tempo para mais uma atividade. Devido a todos os 

desafios causados pela pandemia, que também nos acarretou dissabores e contratempos, quando 

entramos em contato com o professor ouvinte para participar da pré-testagem já havia passado 

um semestre.  

O professor ouvinte do CAS prontamente nos atendeu, agendando dia e hora para a 

testagem. Em função das alterações acadêmicas causadas pela pandemia, ele também reafirmou 

a falta de tempo, para realizar as duas testagens, questionário e entrevista. Então, definimos que 

a entrevista seria mais adequada para o momento. Também foi definida a plataforma que 

utilizamos para a realização da pré-testagem e da entrevista. A plataforma Zoom foi escolhida por 

ser uma plataforma de fácil acesso, conhecida e utilizada pela maioria dos profissionais da 

educação e está sendo muito utilizada em nossos dias.  
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Na testagem realizada com a plataforma Zoom, constatamos que a escolha da plataforma 

correspondia ao que esperávamos. A testagem da plataforma ocorreu com a intérprete contratada 

e minha filha que também é graduada em Letras-Libras pela UFG e intérprete de Libras. Nós três 

agendamos uma data e realizamos uma reunião em que pude conhecer melhor a plataforma. 

Quando da pré-testagem da entrevista, verificamos que as perguntas da entrevista foram 

bem compreendidas pelo professor e não foi necessário a explicação de nenhuma pergunta. O 

tempo transcorrido foi suficiente para que ele respondesse com calma às dez questões. 

Realizamos a entrevista sem nenhuma intercorrência e todas as dez perguntas foram respondidas 

pelo participante. A entrevista teve duração de 55 minutos e, ao término, agradecemos a 

disponibilidade do professor em participar da testagem. Na ocasião ajustamos o tempo para a 

entrevista e reformulamos, do ponto de vista gramatical, algumas perguntas, não sendo 

necessário proceder a nenhum ajuste das perguntas quanto ao conteúdo. Nas duas primeiras 

perguntas a entrevistadora se mostrou um pouco nervosa, mas, logo esse sentimento foi dissipado. 

A pré-testagem possibilitou à pesquisadora, na hora da entrevista, de fato, certa segurança na 

utilização da plataforma, naturalidade no momento de realizar as perguntas, segurança de que as 

perguntas contemplavam os objetivos propostos e tranquilidade quanto ao tempo utilizado.  

Na primeira semana de setembro de 2020, realizamos o pré-teste do instrumento para a 

coleta de dados. O critério de seleção do referido professor se deu, sobretudo, pelo seu nível 

acadêmico ser bem similar ao dos participantes a serem efetivamente pesquisados, por ser 

professor de uma instituição que ensina Libras, o CAS. Além disto, ele é mestre em Linguística, 

Graduado em Letras-português e Inglês, especialista em Libras e Braille, consultor de inclusão e 

bilinguismo, professor do Projeto Português para Surdos (2001-2004) da Superintendência de 

Ensino Especial, intérprete de Libras-português-inglês em eventos nacionais e internacionais, 

com larga experiência na área de Educação no Ensino de Libras para ouvintes e português para 

surdos, instrutor em educação profissional inclusiva e metodologia específica do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural. Ainda, é Professor de Português Escrito no Curso Livre de 

Português como Segunda Língua para Surdos e Professor de Libras, atuando, ainda, em 

Instituições de Ensino Superior, como professor e orientador convidado em nível de 

Especialização. Ele é um professor trilíngue (Português-inglês-Libras) e, também, é tradutor e 

intérprete, reconhecido pela comunidade surda pelos trabalhos que desenvolve há anos em prol 

da comunidade. Devido aos fatos relatados e aos prazos a serem respeitados, é que ficamos com 

uma única pré testagem, a do professor ouvinte. 

Após a realização da pré-testagem utilizamos a mesma estratégia relatada acima para 

entrar em contato como os professores participantes. À medida que recebia a resposta dos 
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professores, pelo WhatsApp, aceitando participar da pesquisa, já agendávamos dia e hora para 

a realização da entrevista a ser realizada pelo Zoom. Era respeitada a agenda e a disponibilidade 

de tempo escolhida pelo entrevistado. Assim que fazíamos o agendamento para a entrevista, 

solicitávamos o e-mail do participante para envio do TCLE, que foi assinado por todos os 

participantes, inclusive o professor da testagem e a intérprete. 

 

2.4 Fase da coleta dos dados e análise das informações 

 

A fase da coleta e análise das informações foi realizada em dois momentos distintos, 

iniciando-se pelas entrevistas com os sujeitos participantes da pesquisa, incluindo-se a 

transcrição do material coletado, a organização e a apresentação dos dados. No momento da 

coleta de dados é importante destacar que um dos participantes, uma professora surda, optou 

por responder ao roteiro das perguntas em português. Não quis realizar a entrevista, mas fez 

questão de participar da pesquisa e responder às perguntas selecionadas para a entrevista no 

formato de texto em arquivo digital, enviando as respostas por e-mail, utilizando-se do 

português como segunda língua. 

 

2.4.1 Coleta dos dados de campo 

 

Foi definido como instrumento de coleta de dados a entrevista, visando à obtenção de 

maiores esclarecimentos sobre as crenças dos professores.  

Alguns autores consideram a entrevista como o instrumento por excelência da 

investigação social. Conforme Lakatos e Marconi (2003, p. 196), “quando realizada por um 

investigador experiente, é muitas vezes superior a outros sistemas de obtenção de dados". 

Appolinário (2009, p. 34) indica três tipos de entrevistas: as estruturadas, com perguntas 

previamente estipuladas; as semiestruturadas, com um roteiro flexível; e as não estruturadas, 

sem roteiro preestabelecido. “Trata-se de um procedimento relativamente comum nas 

investigações sociais, podendo ser realizado face a face ou a distância (telefone, chat etc.)”. O 

autor ressalta, ainda, no que se refere às entrevistas, a sua dependência das habilidades 

relacionais e de comunicação do entrevistador.  

Evitando-se os extremos, optou-se pela técnica da entrevista semiestruturada, dada a 

possibilidade de o pesquisador ter liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão, 

ainda mais quando se trata de um tema sensivelmente subjetivo, como as crenças. Segundo 
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nosso entendimento dos autores lidos, as perguntas, portanto, são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal, tendo o pesquisador o cuidado de conduzir a 

entrevista dentro dos seus objetivos de pesquisa, atuando, porém, quando necessário, como um 

moderador da conversação.  

As entrevistas foram realizadas no período de 02 de setembro a 30 de outubro de 2020, 

de forma virtual, via plataforma Zoom. O TCLE foi enviado para cada entrevistado, por e-mail 

e com a devida antecedência. 

O início da coleta de dados só foi possível após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFG. Foi necessária, também, a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), termo este que foi analisado e aprovado pelo CEP/UFG. Os 

sujeitos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o TCLE, sendo-lhes assegurado que 

seus nomes não serão divulgados, adotando-se, para isto, o uso de pseudônimos, como 

Professor(a) A, Professor(a) B, e assim por diante. 

Desta forma, a presente investigação procurou cumprir os critérios éticos de pesquisa 

estabelecidos pelo CEP/UFG, com base nas normas e resoluções vigentes, comprometendo-se 

em resguardar aspectos físicos, morais ou psicológicos dos participantes envolvidos, em 

conformidade com a Resolução nº 466, de 12 dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012). 

 

2.4.2 Análise das informações coletadas 

 

Em um segundo momento desta fase da pesquisa, foi utilizada, para se fazer a 

organização e apresentação das informações, a técnica de análise do conteúdo, que consiste, 

basicamente, no agrupamento dos dados da pesquisa e do material coletado por meio das 

entrevistas, em categorias temáticas e núcleos de sentido, como proposto por Bardin (2011).  

Bardin (2011, p. 35) traz um relato da evolução, ao longo da história, do termo e dos 

conceitos da análise do conteúdo. 

 
[...] historicamente, foi nos Estados Unidos, no contexto behaviorista das ciências 

humanas e por interesse dos governos em adivinhar as orientações políticas e as 

estratégias dos países estrangeiros, com a ajuda de documentos acessíveis (imprensa, 

rádio), que se fez do analista um detetive munido de instrumentos de precisão 

(BARDIN, 2011, p. 35). 
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A análise do conteúdo como método se expandiu a partir dos anos sessenta e foi usada 

por diversas disciplinas. Para nosso estudo importa sua relação com a linguística, pois, segundo 

Bardin (2011, p. 49), “aparentemente, a linguística e análise do conteúdo possuem o mesmo 

objeto: a linguagem”. Porém, ela faz a distinção entre ambas. “O objeto da linguística é a língua, 

quer dizer o aspecto coletivo e virtual da linguagem, enquanto a análise do conteúdo é a fala, 

isto é, o aspecto individual e atual (em ato) da linguagem”. A análise do conteúdo procura, por 

meio da mensagem, desvendar o que está por trás daquela fala, para entender quem fala o 

enunciado. Bardin (2011, p. 36) afirma que 

 

A análise do conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um método 

empírico, dependendo do tipo de fala a que se dedica e do tipo de interpretação que 

se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta em análise do conteúdo, mas 

somente algumas regras de base, por vezes dificilmente transponíveis. A técnica de 

análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos tem que ser 

reinventada a cada momento, exceto para usos simples e de respostas a perguntas 

abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas. 

 

 

Bardin (2011, p. 95) relata que o entrevistador “pode proceder a uma análise de conteúdo 

clássica, com quadro categorial, privilegiando a repetição de frequência dos temas, a técnica já 

deu provas e permite percorrer ao nível manifesto todas as entrevistas”. E explica: “Porque esse 

tipo de análise é insubstituível no plano da síntese, da fidelidade entre analistas; permite a 

relativização, o distanciamento; mostra as constâncias, as semelhanças, as regularidades”.  

De acordo com Bardin (2011), a nossa pré-análise ocorreu quando entramos em contato 

com vários documentos como os artigos, livros etc. e realizamos uma leitura flutuante, para daí 

definirmos o material a ser utilizado. Definimos nossa hipótese e objetivos e identificamos os 

significados relevantes dos dados da pesquisa e do material exposto nas respostas.  

O recurso qualitativo por nós utilizado foi a entrevista semiestruturada, que nos forneceu 

um material rico, porém, de muita complexidade para nossa análise. 

Após a realização das entrevistas, estas foram devidamente transcritas. As falas da 

entrevistadora, dos professores ouvintes pesquisados, bem como a fala do professor ouvinte que 

realizou a pré-testagem foram transcritas. Em relação à entrevista com os professores surdos, 

procedeu-se à transcrição da interpretação realizada pela intérprete. No entanto, no momento 

da pesquisa uma professora surda optou por responder às perguntas da entrevista usando o 

português como segunda língua.  

Tendo em vista as três modalidades obtidas nas respostas, decidimos fazer, em 

todas as transcrições dos excertos, os ajustes linguísticos necessários, a adequação 

linguística, colocando as respostas na linguagem padrão do português, seguindo os 
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teóricos que preconizam esta abordagem. Quanto a isto, Coelho, Monguilhott e Severo 

(2014, p. 8) salientam que 

 

[...] Também percebemos diferentes valores sobre as formas linguísticas utilizadas 

pelos falantes. Não vamos, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego com a 

mesma roupa que usamos na praia, bem como não empregamos as mesmas formas 

linguísticas nas diferentes ocasiões sociais. O uso da língua deve ser adequado, 

portanto, aos diferentes domínios sociais. 

 

 

De acordo com o descrito por Bardin (2011), realizamos uma leitura atenta das 

perguntas no eixo sintagmático, destacando a temática que compunha cada pergunta. Listamos 

o tema referente a cada pergunta e verificamos que alguns temas se repetiam. Formamos grupos 

temáticos e agrupamos as dez perguntas da entrevista de acordo com seus temas. Em seguida, 

realizamos a leitura dos temas que surgiram de cada pergunta, buscando destacar as 

características associadas a cada tema. Realizamos para isto uma leitura paradigmática, 

buscando no universo das possibilidades significados que poderíamos associar ao tema, criando 

assim as categorias. Com base nesse procedimento, surgiram três categorias. Definidas as 

categorias, partimos em busca dos núcleos de sentido que foram encontrados mediante a análise 

das respostas dadas na entrevista pelos participantes.  

Os passos seguintes foram: fazer a transcrição de todas as entrevistas e, em seguida, 

proceder à leitura de cada resposta dada pelos cinco participantes. Das respostas surgiram temas 

que se repetiam. Listamos os temas das respostas e relacionamos cada tema com as categorias 

existentes criando assim, os núcleos de sentido de cada categoria. Em seguida separamos os 

excertos que ilustravam cada categoria e seu respectivo núcleo de sentido. 

 

2.5 Fase da retirada do cenário da pesquisa 

 

Com o fim da entrevista semiestruturada, informamos ao entrevistado que estávamos 

encerrando nosso trabalho de pesquisa com ele no momento do término da gravação do vídeo.  

Em face às novas condições de isolamento imposto pela pandemia, o cenário da 

pesquisa se deu de forma virtual e a retirada do cenário virtual se deu quando do encerramento 

da reunião na sala virtual. Portanto, a retirada do cenário da pesquisa se deu ao fim de cada 

entrevista. Neste momento agradecíamos ao entrevistado pela participação na pesquisa e 

informávamos que estava encerrado nosso contato. Assim, a pesquisadora despediu-se dos 

participantes agradecendo a participação de cada um deles. 
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Foi usado de forma satisfatória todo o tempo necessário para a realização da entrevista 

semiestruturada. Concluída a realização e transcrição das entrevistas, o trabalho de campo foi 

encerrado não havendo necessidade de contato posterior com nenhum dos participantes.  

 

2.6 Fase da elaboração da dissertação 

 

Durante o percurso percorrido, fomos montando partes do que comporia nossa 

dissertação, como, por exemplo, informações referentes a disciplinas ministradas, curriculum 

dos participantes, resumos sobre os vários temas abordados, transcrição das entrevistas etc. E, 

neste momento, é a hora de organizar os dados da pesquisa e partir para o capítulo de análise 

de dados. A análise dos dados e a discussão ou interpretação dos resultados são atividades que 

acontecem quase que simultaneamente, pelo menos, na mente do pesquisador, que começa a 

fazer conjecturas à medida que se depara com os resultados evidenciados na análise dos dados. 

Por isto, na dissertação desta pesquisa, as análises e a discussão dos resultados não foram 

apresentadas separadamente, mas reunidas e apresentadas no próximo capítulo.  



 
 

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As palavras são para a mente humana  

o que são as ferramentas para suas mãos, cuja destreza as prepara. 

 

Whitney (2010) 

 

 

Como assinalado anteriormente, relembramos, aqui, que nosso objetivo geral é a 

investigação das crenças dos professores que ensinam Libras para o futuro tradutor e intérprete 

do par linguístico português-Libras. 

Neste capítulo buscamos, mediante os relatos dos professores, atingir os objetivos da 

pesquisa de forma mais precisa, quais sejam: verificar as impressões dos professores sobre 

possíveis mudanças nas suas crenças; apurar, com base em relatos, se as práticas de ensino 

destes professores são influenciadas por suas crenças; averiguar como estes professores 

definem a formação adequada do tradutor e intérprete de Libras. 

Esperamos com isto iniciar uma reflexão sobre as crenças dos professores formadores 

do ensino da língua de sinais como segunda língua e uma reflexão sobre o ensino de Libras para 

a formação do tradutor e intérprete.  

Iniciamos este capítulo pela apresentação do perfil dos participantes da pesquisa. Em 

seguida, são apresentados os dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e 

discutidos os resultados obtidos.  

 

3.1 Apresentação do perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

Desde 2014, quando do início do curso de Bacharelado, até o primeiro semestre de 2020, 

passaram pelo curso vinte e cinco professores, sendo cinco (20%) do sexo masculino e vinte 

(80%) do sexo feminino; doze (48%) são surdos e treze (52%) são ouvintes, como se pode ver 

no Quadro 3. 

Quadro 3− Caracterização dos sujeitos que compõem o universo da pesquisa 

PROFESSORES 
Surdos  Ouvintes  

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Quantidade 2 10 3 10 

Subtotal 12 (48%) 13 (52%) 

TOTAL 25 

Fonte: Dados da pesquisa 

 



74 

 

Pode-se inferir dos dados do Quadro 3 que existe um equilíbrio entre professores surdos 

e ouvintes, evidenciando a inclusão de professores surdos pela UFG no que se refere às 

disciplinas de ensino de Libras, o que vai ao encontro da política de inclusão preconizada pela 

instituição. Com relação ao gênero, predomina a presença do sexo feminino, talvez fruto de 

certo consenso social de que as mulheres são talhadas para as funções de magistério. 

A amostra dos participantes da pesquisa é formada por três professoras, sendo duas 

surdas e uma ouvinte e por dois professores, sendo um surdo e um ouvinte, conforme critérios 

descritos no capítulo 2. Decidimos omitir nos quadros abaixo e nas análises o sexo dos 

participantes, resguardando ainda mais suas identidades.  

No Quadro 4, são apresentados os sujeitos participantes da pesquisa, sua formação 

acadêmica no momento da coleta de dados, suas áreas de interesse e de atuação profissional. 

 

Quadro 4 − Perfil dos sujeitos que compõem a amostra da pesquisa 

Professor (a) Titulação acadêmica 
Áreas de interesse e de atuação 

profissional 

Professor A 

Surdo 

Graduação em Turismo (2003). 

Graduação em Licenciatura de curso de Letras-Libras, 

modalidade à distância (2010) 

Mestrado em Estudos de Tradução 

(2010) 

Doutorado em andamento em Estudos da Tradução 

Linguística  

Ensino de Língua  

Educação de surdos  

Tradução de língua de sinais  

Professor B 

Surdo 

Graduação em licenciatura de Letras: Libras (2010) 

Graduação em Artes Visuais com habilitação em Artes 

Plásticas (2001) 

Mestrado em Ciências da Saúde (2016) 

Doutorado em andamento em Linguística 

Educação de surdos  

Ensino em Língua de Sinais 

Linguística em Libras  

Professor C 

Surdo 

Graduação em Licenciatura em Letras: Libras (2010) 

Graduação em Pedagogia (2006). 

Mestre em Estudos de Tradução (2018) 

Linguística e tradução 

Formação de professores de Libras 

Professor D 

Ouvinte 

Graduação em Fonoaudiologia (2004)  

Mestrado em Letras e Linguística (2015) 

Estágio 

Formação inicial de professores 

Educação bilíngue 

Literatura surda  

Professor E 

 

Ouvinte 

Graduação em Letras (Port/Ing) (2003) 

Mestrado em Letras e Linguística (2012)  

Doutorado em Letras e Linguística (2020) 

Linguística 

Política linguística e educacional 

Língua de Sinais 

Educação escolar da pessoa surda 

Português em contexto de 

complexidade sociolinguística  

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Currículo Lattes dos professores em junho de 2020. 

 

Com relação à titulação acadêmica da amostra, o Quadro 4 indica os cursos superiores 

concluídos pelos sujeitos da pesquisa, observando-se que os professores não possuem formação 

específica, estruturada e descrita em seus currículos, em tradução e interpretação. Baseado 
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nestas e nas informações que se seguem é que veremos o tipo de crenças que esses professores 

têm em relação ao ensino de Libras e à formação do tradutor e intérprete. 

O Quadro 4 mostra que três professores fizeram duas graduações e que dois professores 

fizeram apenas uma; três têm licenciatura em Letras Libras, sendo as outras licenciaturas em 

turismo, artes visuais e pedagogia; um professor tem licenciatura em letras português-inglês e 

um professor tem formação em fonoaudiologia. Todos os sujeitos da pesquisa são mestres, um 

professor ouvinte possui doutorado e dois professores surdos são doutorandos, no momento da 

coleta de dados. Com estes dados, podemos inferir que existe coerência entre as respostas dadas 

na entrevista e suas práticas quanto à importância dada ao investimento no conhecimento 

acadêmico.  

Quanto à área de interesse, observamos que os professores, em sua maioria, estão 

voltados para a área da linguística, o que confirma o que foi declarado por Faria e Galán-Mañas 

(2018, p. 282). “Estes resultados coincidem com o estudo de Ferreira (2015), que afirma que os 

cursos de TILS no Brasil são genéricos, estão demasiado vinculados aos cursos de Letras e não 

oferecem uma especialização em áreas profissionais”. O nível de preparo intelectual dos 

professores de Libras da instituição é elevado. 

Quatro professores (A, B, C e) se interessam por linguística ou estudos linguísticos, 

sendo um com foco em tradução; todos os quatro, possuem graduação em Letras. E um 

professor é graduado em fonoaudiologia. 

Três professores (A, B e) se interessam por educação de surdos, abrangendo estudos 

sobre língua, língua de sinais e ensino de línguas: todos os três são graduados em Letras, um 

professor é ouvinte e dois professores são surdos. 

Dois professores (A e C) são surdos e com interesse em tradução e ensino de línguas de 

sinais. Além do interesse estão se capacitando na área de tradução. Eles se interessam por 

tradução, sendo um com foco em línguas de sinais. Este tem mestrado, e doutorado em 

andamento em estudos da tradução e o outro tem mestrado em estudos da tradução. 

Dois professores (C e D) se interessam por ensino em língua de sinais, envolvendo a 

formação de professores: um professor é surdo e graduado em letras e pedagogia, com mestrado 

em tradução e o outro professor é ouvinte e graduado em fonoaudiologia, com mestrado em 

linguística. 

Outras áreas de estudos despertam o interesse dos professores, estando eles associados 

a, pelo menos, uma delas: ensino de línguas, professores de Libras, área de estágio, formação 

inicial de professores, educação bilíngue, literatura surda, política linguística e educacional e 

português em contexto de complexidade sociolinguística.  
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Só dois professores têm interesse em estudos de ensino em língua de sinais e dois se 

interessam por tradução, reafirmando a forte influência da linguística no curso de tradução e 

interpretação, como afirmam Faria e Galán-Mañas (2018, p. 282): “[...] a formação de TILS 

oferecida por uma instituição brasileira, a UFG, está articulada com uma forte influência da 

área de linguística e literatura, se comparada com a formação oferecida para tradutores de 

línguas orais na UAB”. 

Gostaríamos de destacar, ainda mais, alguns dados. Como demonstrado acima, as áreas 

de estudo de maior interesse dos professores pesquisados estão relacionadas, em sua maioria, 

com sua área de formação que é letras e linguística, algo que o próprio currículo Lattes, fonte 

de dados, apresenta. A tradução e interpretação estão ligados à área da linguística de forma 

geral. Outro destaque, é que os dados demonstram que dos três professores (A, B e) voltados 

para o ensino de línguas de sinais e educação de surdos, dois professores são surdos.  

De acordo com os dados acima, existe mais interesse por parte dos professores surdos 

para a área de tradução. Existe uma igualdade de interesse entre um professor ouvinte e um 

professor surdo para a formação de professores em línguas de sinais. Outro detalhe que chama 

a atenção é um professor ser formado em fonoaudiologia e o outro professor formado em 

pedagogia. Estas são áreas de formação bem especificas, tanto o pedagogo como o 

fonoaudiólogo, são voltados ao ensino, ao ensino especial, ao ensino para pessoas com 

necessidades especiais, havendo, assim, uma coerência entre a atuação destes professores, sua 

formação e áreas de interesse. 

Com relação ao tempo de docência dos professores participantes da pesquisa, o Quadro 

5 apresenta as disciplinas em que atuam e por quanto tempo ministram aulas neste curso. 

 

Quadro 5 − Tempo de docência no curso 

Professor(a) Disciplina Ano 
Nº de semestres como 

professor das disciplinas 

Professor A 

Surdo 

Conversação em Libras 2 

Conversação em Libras 1 

Libras Avançado 2 

Libras Avançado 1 

Libras Avançado 2 

Libras Avançado 1 

2014.2 

2015.1 

2018.2 

2019.1 

2019.2 

2020.1 

6 semestres 

Professor B 

Surdo 

Libras Intermediário 1 

Libras Básico 1 

Libras básico 2 

Libras Básico 1 

Libras Básico 2 

2015.1 

2017.1 

2017.2 

2018.1 

2018.2 

5 semestres 

(Continua...)  
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(Continuação...) 

Professor(a) Disciplina Ano 
Nº de semestres como 

professor das disciplinas 

Professor C 

Surdo 

Libras Avançado 1 

Libras Básico 2 

Libras Intermediário 2 

Libras Básico 1 

2019.1 

2019.2 

2019.2 

2020.1 

4 semestres 

Professor D 

Ouvinte 

Libras Intermediário 1 

Libras Básico 2 

Libras Básico 1 

2017.1 

2018.2 

2019.1 

3 semestres 

Professor E 

Ouvinte 

Aquisição da Língua de Sinais 

Libras Avançado 1 

2014.1 

2017.1 
2 semestres 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

Dos cinco professores que fazem parte da pesquisa, o Professor A é aquele que mais 

lecionou a disciplina de Libras no curso: foram seis semestres. Observa-se que este professor 

atuou em disciplinas de conversação e nível avançado, trabalhando com os alunos, na maioria 

das vezes, na fase final do curso. Vale ressaltar que este professor optou pelas disciplinas em 

que o aluno deve ter o domínio da Libras e estar pronto para trabalhar como intérprete. Está 

focado na parte final do curso, onde a prática das teorias da tradução é associada ao 

conhecimento da Libras. Verifica-se coerência com suas áreas de interesse, que são linguística, 

ensino de língua, educação de surdos e tradução de língua de sinais. Ressaltamos, aqui, o 

interesse deste professor por tradução. 

O Professor B ministrou a disciplina de Libras por cinco semestres, atuando mais no 

nível básico do ensino da língua, durante quatro semestres e um semestre com alunos do 

intermediário, o oposto do Professor A. Podemos dizer que o foco deste professor é o aluno 

quando está aprendendo a língua, estando alinhado com suas áreas de interesse que são: 

educação de surdos, ensino em língua de sinais, linguística e Libras. 

O Professor C ministrou Libras por quatro semestres, atuando nos níveis básicos (dois 

semestres), nível intermediário (um semestre) e nível avançado (um semestre), sendo um 

professor que passou por todas as fases do aprendizado da língua. Este professor tem como 

áreas de interesse: linguística e tradução e formação de professores de Libras. Não temos claro 

o motivo do professor atuar nos vários níveis de ensino da língua, mas suas áreas de interesse 

estão de acordo com as turmas em que atuou.  

O Professor D atuou dois semestres no nível básico e um semestre no nível 

intermediário. As áreas de interesse deste professor são: estágio, formação inicial de 

professores, educação bilíngue e literatura surda. A coerência entre as áreas de interesse se 

justifica quando relacionamos a atuação do professor com as turmas em que atuou.  
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O Professor E ministrou aulas na disciplina de Libras no nível avançado (um semestre) 

e em disciplina teórica sobre a língua (um semestre). As áreas de interesse deste professor são: 

linguística, política linguística e educacional, língua de sinais, educação escolar da pessoa surda 

e português em contexto de complexidade sociolinguística. Para o foco do nosso estudo, 

observamos uma convergência entre as turmas em que o professor lecionou e suas áreas de 

interesse, linguística e língua de sinais.  

Nosso foco é a formação de tradutor e intérprete de Libras e as relações estabelecidas 

acima buscam delinear o perfil deste professor e identificar quais são suas crenças. Podemos 

supor que as áreas de interesse dos professores, de certa forma, os levam a escolher 

determinadas turmas em detrimento de outras. Outro aspecto que queremos ressaltar é que as 

áreas de interesse de temas variados são relevantes para o ensino, mas não é nosso objeto de 

investigação.  

A relação entre a formação do professor, suas áreas de interesse e os semestres em que 

as disciplinas foram ministradas pode delinear o perfil deste professor e suas crenças, bem como 

o que se esperar deste futuro tradutor e intérprete. Em relação a isto, Faria e Galán-Mañas (2018, 

p. 282) nos alertam que 

 

Além do movimento de busca de autonomia em relação ao predomínio do campo de 

letras e da linguística no curso da UFG, são necessários estudos futuros para avaliar 

em que medida a proposta desse curso está conseguindo uma formação prático-

operativa suficiente. Um TILS não pode aprender a traduzir e interpretar estudando 

teorias de forma predominante, só se aprende traduzindo e interpretando, ou seja, é 

preciso dotar os profissionais de uma formação prático-operativa, em consonância 

com o que defende o Grupo PACTE (2001).  

 

 

Estes aspectos vão interferir na maneira como este intérprete atua e como a sociedade 

avalia seu desempenho. 

Como vimos, são professores capacitados e formados para o ensino de segunda língua 

(Libras). Porém, todo este preparo dos professores pode não ser o suficiente para a formação 

do intérprete de Libras. Ensinar Libras e formar o intérprete de Libras são aspectos distintos. 

Todas estas questões analisadas acima refletem, de alguma forma, na atuação do professor e do 

futuro intérprete. 

 

3.2 Apresentação das categorias e seus núcleos de sentido 

 

Inicialmente, realizamos uma leitura atenta das perguntas, destacando a temática que 

compunha cada pergunta. Após listarmos o tema de cada pergunta, verificamos quais temas se 
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repetiam e separamos em grupos as perguntas cujos temas eram idênticos. Agrupamos as 

perguntas pelos temas. Dos temas que surgiram das perguntas, listamos três características que 

se destacaram em todas as perguntas e seus temas, agrupando-as em três categorias: (a) perfil 

profissional e linguístico; b) consciência surda; e c) didática do professor. À cada uma das 

categorias, que surgiram da análise das perguntas, procuramos associar núcleos de sentido, que 

foram encontrados nas respostas dadas na entrevista pelos participantes. Os excertos retirados 

das respostas dadas nas entrevistas ilustram os respectivos núcleos de sentido das categorias, 

que ficaram assim distribuídos: categoria A: Perfil profissional e linguístico, com os seguintes 

núcleos de sentido: A1: Fluência em Libras; A2: Ato de traduzir e interpretar; A3: 

Conhecimento da especificidade linguística); categoria B: Consciência surda, com os seguintes 

núcleos de sentido: B1: Posicionamento político; e B2: Posicionamento em relação à 

comunidade surda; categoria C: Didática do Professor, com os seguintes núcleos de sentido: 

C1: Formas de atuação; C2: Ensino e aprendizagem de Libras com foco na tradução e 

interpretação; e C3: Aprendizado do aluno e autoavaliação do professor. 

Por fim, nesta seção, procuramos identificar em cada categoria e em seus núcleos de 

sentido as crenças dos professores pesquisados, isto é, os resultados obtidos na pesquisa. 

Delimitamos três categorias porque entendemos que atenderiam ao propósito deste estudo de 

iniciar uma reflexão sobre tema tão amplo e porque se mostraram serem as mais recorrentes. O 

Quadro 6 ilustra, de forma esquemática, as categorias e seus respectivos núcleos de sentido. 

 

Quadro 6 − Quadro das categorias e núcleos de sentido 

Categorias Núcleos de sentido 

A – Perfil profissional e linguístico  

A1 - Fluência em Libras 

A2 - Ato de traduzir e interpretar  

A3 - Conhecimento da especificidade linguística 

B - Consciência surda 
B1 - Posicionamento político 

B2 - Posicionamento em relação à comunidade surda 

C - Didática do Professor 

C1 - Formas de atuação 

C2 - Ensino e aprendizagem de Libras com foco na tradução e 

interpretação 

C3 - Aprendizado do aluno e autoavaliação do professor 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com Bardin (2011, p. 135), “o tema é largamente utilizado em análise 

temática, é característica da análise de conteúdo”. E afirma: “Fazer uma análise temática 

consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou 

frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objeto analítico escolhido”.  
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3.3 Apresentação dos dados e discussão dos resultados 

 

Ao concluir esta parte da análise dos dados fomos em busca dos excertos que pudessem 

contemplar os núcleos de sentido de cada categoria, como demonstrado, a seguir, nos quadros 

apresentados, certificando-nos de que nossas análises e inferências estavam baseadas nas falas 

dos sujeitos participantes da pesquisa.  

Vale destacar que os excertos utilizados na análise advêm das entrevistas realizadas com 

os participantes. Os entrevistados responderam a perguntas semiestruturadas e os conteúdos das 

respostas, de forma geral, versaram sobre: 1) um bom professor para o ensino de Libras; 2) qual 

o perfil do bom tradutor e intérprete; 3) qual a percepção política frente à comunidade surda 

que eles frequentam; 4) como eles se percebem em sala de aula com suas estratégias didáticas; 

5) autoavaliação; e 6) qual a concepção que eles têm sobre ensino e aprendizado da Libras para 

formar o tradutor e intérprete. É sobre estes temas, de forma geral, que as crenças foram se 

evidenciando e são analisadas. A seguir, analisamos as categorias encontradas e seus 

respectivos núcleos de sentido.  

 

Categoria A: Perfil profissional e linguístico 

 

O perfil linguístico se evidencia quando o usuário de uma língua é capaz de entender e 

produzir frases que compõem esta língua, isso é, usar da língua para se comunicar. Nesta 

categoria, os dados foram divididos em três núcleos de sentido: fluência em Libras, ato de 

traduzir e interpretar e conhecimento da especificidade linguística. Nos quadros 7, 8, e 9 

trazemos as falas dos professores extraídas dos dados obtidos por meio das entrevistas.  

 

Núcleo de sentido A1: Fluência em Libras 

 

Como apresentado no Capítulo 1, autores como Milani (2012), Moita Lopes (2013), 

Gesser (2012), dentre outros, afirmam que a língua faz parte do processo de comunicação da 

história das civilizações e conhecer uma língua nos torna sujeitos sociais. Eles destacam, 

também, a importância da linguagem. 

No caso dos tradutores e intérpretes, a língua é o objeto de trabalho. Neste núcleo de 

sentido, denominamos fluência em Libras as ideias agrupadas nas falas dos participantes que 

indicam o domínio de uso da Libras, inclusive o uso funcional, linguístico e político e a 

capacidade de comunicação usual e espontânea dos usuários da Libras. 
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Quadro 7 − Núcleo de sentido: fluência em Libras 

Professor Excertos 

Professor A 

Surdo 

Bem, me refiro ao professor fluente em Libras, tanto faz se é ouvinte ou surdo, desde que seja 

fluente para o ensino em Libras. 

Professor B 

Surdo 

Eu acredito que o professor precisa primeiramente ter fluência. Ele precisa saber Libras e ter 

ousadia para ensinar. 

Professor C 

Surdo 

É preciso ser fluente. Então, é preciso ter contato com o surdo para haver essa comunicação e 

fluência. 

Professor D 

Ouvinte 

Alguns pontos importantes, o professor tem que aprender a língua, não só a língua de sinais. Ele 

tem que saber, também, muito bem, o português. Ele vai trabalhar com essas duas línguas. Tem 

que saber a língua de sinais escrita, também, para poder trabalhar eventualmente com ela. Estar 

aberto para se expor, porque a língua de sinais é uma língua que se expõe. 

Professor E 

Ouvinte 

É muito importante uma boa formação linguística. Os alunos precisam entender um pouco de 

linguística, um pouco de língua, de funcionamento de língua, ter uma visão, uma visão também 

política de língua. 

 

Formação linguística para mim é imprescindível. Depois você tem outras questões importantes 

que é a formação teórica na área da tradução e da interpretação.  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os excertos acima mostram as crenças dos professores pesquisados sobre a importância 

da fluência no uso da língua para o tradutor e intérprete de Libras, uma vez que, para atuar como 

intérprete, a fluência é de suma importância. Além da fluência os entrevistados possuem outras 

crenças relacionadas ao perfil do professor de Libras na formação do tradutor e intérprete. O 

Professor D e o Professor E destacam que, para ser bom professor de Libras, é preciso 

conhecimento sobre a língua e linguística, conhecimento teórico de tradução e interpretação, 

além de formação didática. É importante frisar que o tradutor e intérprete, assim como o 

professor, precisa da formação linguística e tradutória para atuar como profissional da área. 

Todos estes aspectos contribuem para uma melhor qualificação e consequente fluência do 

professional Tils. 

O professor C tem consciência que é modelo para os alunos, uma vez que este professor, 

assim como os demais, possuem a crença de que a fluência e o aprendizado da língua serão 

adquiridos de forma mais eficaz em contato com o surdo e ele, como professor surdo sabe que, 

neste quesito, é modelo para o aluno. Sabemos que a fluência no ensino de línguas, tanto orais 

quanto língua de sinais, é de suma importância.  
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Núcleo de sentido A2: Ato de traduzir e interpretar 

 

Pagano, Magalhães e Alves (2020) reafirmam em seus estudos a complexidade no 

momento de traduzir e interpretar e nós reiteramos este pensamento. Entendemos que o ato 

tradutório requer vários conhecimentos e habilidades.  

Neste núcleo de sentido, nós agrupamos as respostas que evidenciam a importância, na 

visão dos pesquisados, do ato de traduzir e interpretar.  

 

Quadro 8 − Núcleo de sentido: ato de traduzir e interpretar 

Professor Excertos 

Professor A 

Surdo 

Pretendo trabalhar mais nas disciplinas do curso de letras Tils (tradução e interpretação da 

Libras/Port.) do bacharelado. 

 

[...] conhecimentos dos estudos específicos na área de tradução e interpretação da 

Libras/Português, no caso, seja do curso técnico ou curso de especialização ou curso de 

formação de mestrado e doutorado, ter ou estar mais em contato com outros surdos e ouvintes 

tradutores-intérpretes para que possa trabalhar bem nas disciplinas do bacharelado. 

Professor B 

Surdo 

O intérprete precisa ter boa formação, uma formação adequada para atuar em cada área 

específica de tradução e interpretação.  

 

O intérprete profissional precisa de qualificação. Tem pessoas que se formam, pegam seu 

diploma, que lindo! notas ótimas! Se candidata a trabalhar no nível superior, mas ele tem 

conhecimento profundo das duas línguas? ele consegue fazer a equivalência das duas línguas em 

qualquer nível? 

Professor C 

Surdo 

Como professor sou modelo para meus alunos. Preciso estar qualificado. Preciso buscar um 

pouco mais de teoria sobre a língua portuguesa para ensinar este aluno surdo, mas eu também 

preciso buscar outras teorias para o ensino do aluno ouvinte que quer ser intérprete. Por 

exemplo: buscar textos de diferentes áreas, de jornais, textos de instrução, texto literário, para 

que ele pratique a interpretação nas duas línguas através destes textos. 

Professor D 

Ouvinte 

Eu ensino Libras de formas diferentes, de maneira diferente para cada público. Quando eu estou 

dando aula para a Licenciatura eu estou preparando a minha aula pensando em um professor.  

 

Quando eu estou preparando uma aula para o bacharelado eu penso no intérprete que está em 

formação, também, então, o material é diferente, eu preparo outra estratégia, eu preparo outros 

materiais, eu uso, sim, estratégias diferentes conforme o público. 

Professor E 

Ouvinte 

Ah! sim, é uma aula pensada para esses diferentes públicos. 

 

Procuro conhecer de perto primeiro a realidade das pessoas surdas que vão precisar de um 

tradutor e intérprete de Libras, assim, procuro conhecer de perto os diversos contextos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebemos pelos excertos acima um cuidado no trato com a língua, cuidado no ensino 

e no aprendizado da Libras, visando à excelência no momento do ato tradutório. Os professores 

pesquisados demonstram uma preocupação e cuidado quanto à preparação das aulas 

ministradas, visando a uma boa formação dos futuros tradutores e intérpretes. Conscientes do 
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seu papel como formadores, demonstram um compromisso com o ensino correto da língua. Dão 

importância à qualificação do professor que ensina a língua e à qualificação do tradutor e 

intérprete. Dando a devida importância ao ato de traduzir e interpretar, os professores são todos 

conscientes da necessidade de um ensino específico para o tradutor e intérprete. Com base nas 

respostas, parece haver um certo esforço por parte deles em trabalhar de forma específica a 

língua, Libras, visando a formar o intérprete para uma atuação adequada no uso da língua, O 

professor A demonstra seu interesse específico no ensino da língua na formação do tradutor e 

intérprete. 

 

Núcleo de sentido A3: Conhecimento da especificidade linguística  

 

A língua vem se desenvolvendo ao longo da história e os estudos linguísticos nos 

desafiam a perceber a língua e a linguagem sob um novo prisma, assim como preconizado por 

Moita Lopes (2013), dentre outros. 

Neste núcleo de sentido, analisamos, a ênfase dada pelos professores sobre a 

especificidade linguística da língua Brasileira de sinais proveniente da comunidade surda.  

 

Quadro 9 − Núcleo de sentido: conhecimento da especificidade linguística 

Professor Excertos 

Professor A 

Surdo 

Os alunos do bacharelado precisam aprender o que significa as metáforas em Libras, é preciso 

compreender para interpretar os sinais metafóricos dos surdos com sentido diferente e 

equivalência na tradução. 

Professor B 

Surdo 

Trabalhar como intérprete é muito sério. Ele precisa transmitir exatamente o que o surdo está 

falando. Também precisa transmitir o que o ouvinte está falando para a língua de sinais de forma 

equivalente. 

Professor C 

Surdo 

O professor precisa ter uma metodologia adequada, estratégias adequadas para dar aula, 

visando adequar o par linguístico português-Libras. O profissional surdo depois de graduado 

ele tem que ser bom, também, em português.  

Professor D 

Ouvinte 

Aula para o bacharelado eu penso no intérprete que está em formação. Então o material é 

diferente eu preparo outra estratégia, eu preparo outros materiais, Trabalho mais com a parte 

comparativa da linguística contrastiva, trabalho bastante com outras estratégias, conversando, 

explicando a língua, pensando na atuação deste aluno futuramente. 

Professor E 

Ouvinte 

No bacharelado, se eu vou trabalhar com um nível intermediário, dá um foco muito grande em 

questões, assim, bem sutis da língua. O quê que a gente enquanto intérprete quer transmitir, o 

que é preciso observar neste momento de uso da língua, a opção por este sinal e não, pelo outro. 

 

Porque que esta construção é expressa desta forma. Então, o foco é bem outro, bem diferente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observamos nos excertos acima uma preocupação, por parte dos professores, e um 

cuidado, quanto à preparação das aulas ministradas, visando à uma boa formação dos futuros 

intérpretes. Eles usam de estratégias e recursos didáticos para preparar o futuro profissional, 

reafirmando estudos como os de Barcelos (2010, p. 58), nos quais se lê que “a compreensão de 

si mesmo e da própria prática proporciona um entendimento melhor da educação”.  

Ressaltam a seriedade e importância do intérprete e afirmam que o profissional tradutor 

e intérprete precisa, no ato tradutório, promover a equivalência linguística e a fidelidade na 

tradução. Já os professores que ensinam Libras, segundo a visão dos entrevistados, precisam 

usar em suas aulas metodologias e estratégias adequadas para dar aula e ter o conhecimento do 

par linguístico Libras-português.  

Os professores pesquisados são conscientes do seu papel como formadores. Eles 

possuem uma visão de promover uma boa formação ao futuro profissional, demonstrando um 

compromisso como o ensino ao preparar aulas pensadas para a formação do tradutor e 

intérprete. O Professor E se coloca na condição de intérprete e continua colocando seu 

sentimento e suas estratégias nas escolhas tradutórias.  

Em síntese, em relação ao perfil profissional e linguístico, os resultados indicam as 

seguintes crenças: 

– para ensinar Libras é preciso que o professor tenha fluência em Libras; 

– para ser bom professor formador de tradutor e intérprete é preciso ter formação 

teórica em tradução e interpretação;  

– para ser tradutor e intérprete é preciso que o profissional tenha fluência no par 

linguístico português e Libras, tanto na escrita quanto no aspecto oral; 

– para ser bom tradutor e intérprete tem que ter fidelidade à mensagem; 

– para aprender e ser fluente em Libras é indispensável manter contato com surdos.  

 

Categoria B: Consciência surda 

 

Como vimos, atualmente, o surdo é reconhecido como sujeito histórico e político, que 

possui uma cultura própria, uma língua própria. As mudanças são muitas e existe uma 

participação mais efetiva dos surdos e da comunidade surda, em geral, nas decisões políticas 

que afetam diretamente os rumos da comunidade. Esta categoria, que emergiu dos dados, 

possibilita verificar qual tem sido o olhar dado à comunidade surda: como está a consciência 

e/ou engajamento político dos professores em relação às conquistas da comunidade e como é 

visto o espaço por ela conquistado.  
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Dentro da categoria consciência surda, destacamos como núcleos de sentido a serem 

pesquisados: o posicionamento político e o posicionamento em relação à comunidade surda. 

Nos quadros 10 e 11 trazemos as falas dos professores extraídas dos dados obtidos por meio 

das entrevistas.  

 

Núcleo de sentido B1: Posicionamento político 

 

Moita Lopes (2013, p. 20) nos mostra que “do ponto de vista dos falantes e escritores, 

as variações ideológicas da linguagem são importantes porque acabam influenciando as 

mudanças linguísticas”.  

Neste núcleo de sentido, extraímos trechos que demonstram o conhecimento dos 

professores em relação à legislação atual e às lutas por mais conquistas. Verificamos o 

posicionamento político dos professores e como eles transmitem aos alunos essa construção de 

conquistas históricas e políticas da comunidade surda.  

 

Quadro 10 − Núcleo de sentido: posicionamento político 

Professor Excertos 

Professor A 

Surdo 

Atualmente, esses alunos devem aceitar a ter uma participação de surdo tradutor-intérprete para 

trabalhar como equipe, pois já saiu novo regulamento da Febrapils. 

Professor B 

Surdo 

Algumas pessoas pensam que é importante ter o diploma, estar formado, mas não conhecem a 

cultura surda, a identidade surda e não compreendem como é a comunidade surda. Então, falta 

este requisito que vai lincar a convivência na interação com o conhecimento. Porque alguns 

professores ouvintes não acreditam que precisam conhecer a cultura surda. Pensam só na 

língua, só na língua. Eu vou aprender os sinais e pronto.  

 

Só se preocupa com a língua, não se preocupa com as pessoas, com os usuários da língua, com 

a comunidade que usa a língua. Só se preocupa em sinalizar. 

Professor C 

Surdo 

E por que eu decidi dar aula de Libras? É, eu lembro de acompanhar, de saber sobre legislação 

na área de Libras, sobre a legislação e a luta dos surdos, sobre o Decreto. E quando surgiu o 

trabalho de instrutor, eu já iniciei o trabalho. 

 

Quando eu soube, em 2002, da lei de Libras aí eu pensei em atuar na área de educação.  

 

O decreto, a lei, tudo tem sido garantias para a língua de sinais e seus usuários. 

Professor D 

Ouvinte 

A gente tem sempre que ficar pesquisando material, pesquisando conteúdo, pesquisando aquilo 

que é condizente com as pessoas com quem a gente está trabalhando, levando em consideração 

a condição socioeconômica das pessoas, a luta pelo gênero, que aqueles alunos estão 

trabalhando. A luta por etnias ou raças que a pessoa tem ou estão defendendo. Tentar adequar 

o material todo desta maneira. Já que trabalhamos com pessoas que são socialmente excluídas 

ou que tem um histórico de exclusão ter este olhar sensível é importante.  

(Continua...)   
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(Continuação...) 

Professor Excertos 

Professor E 

Ouvinte 

No curso de bacharelado, a minha postura é sempre muito política, sempre trago questões 

políticas para que o aluno pense, que ele pense a língua para muito além de um sistema. 

 

Resumindo, há sempre uma postura muito política neste ensino de línguas, quando eu assumo o 

ensino de línguas.  

 

Mas é! Eu vejo nas pessoas surdas, que defendem esta ideia de que o surdo é quem pode ensinar 

Libras, um posicionamento político. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Existe por parte destes professores uma preocupação política e social com quem faz uso 

da Libras. Ao ensinar Libras, além do ensino dos aspectos comunicacional, linguístico e 

estrutural, também fica evidente nos relatos uma preocupação não só como estes aspectos 

linguísticos, mas também uma grande preocupação com os usuários da língua, com a formação 

de uma consciência politizada sobre a língua e as conquistas que advêm do uso da Libras. 

Aqui, assim como no ensino das línguas orais, não existe a neutralidade política. 

Sabemos que as mudanças sociais surgem das reflexões sobre nós e sobre a sociedade. Sobre o 

surgimento das ideologias, Moita Lopes (2013, p. 20) nos mostra que este discurso parte de um 

lugar orientado por ideologias e que “as ideologias linguísticas são crenças, ou sentimentos 

sobre as línguas como são usadas em seus mundos sociais” (KROSKRITY, 2004). Esta postura 

de valorização política destes professores se deve, também, às lutas históricas e às conquistas 

recentes que permeiam a construção social da Libras.  

Novamente surge a preocupação com o ensino correto da Libras, a importância da 

qualificação do professor que ensina a língua e a qualificação do intérprete.  

 

Núcleo de sentido B2: Posicionamento em relação à comunidade surda 

 

Lemos e Carneiro (2021, p. 6) relatam que existe “um panorama internacional, cobrindo 

a evolução histórica das Comunidades Surdas, a criação e a composição linguística das línguas 

de sinais, e a profissionalização dos intérpretes de línguas de sinais (em sua maioria, não nativos 

das Comunidades Surdas)”. 

A comunidade surda é ampla e faz parte dela, além da pessoa com deficiência auditiva, 

seus familiares, amigos, as pessoas que convivem com o surdo, os usuários da língua de sinais, 

os professionais da saúde e da educação ligados diretamente à pessoa com deficiência auditiva 

como, por exemplo, o tradutor e intérprete, dentre outros. 
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Neste núcleo de sentido, percebemos o envolvimento e o relacionamento dos 

professores com a comunidade, com os temas de interesse da comunidade e o engajamento em 

políticas de inclusão, seu posicionamento e como é repassado aos alunos.  

 

Quadro 11 − Núcleo de sentido: posicionamento em relação à comunidade surda 

Professor Excertos 

Professor A 

Surdo 

Bem, como sempre falo para os alunos do bacharelado não pode faltar ter contato com surdos, 

conhecer mais da sua cultura surda, para que possam interpretar com forma bem diferente e 

possuir as “mãos bem leves” (metaforicamente), do que outros que não têm contato com surdos 

e tem suas “mãos pesadas” (obscuras) por não compreender bem além de interpretação da 

Libras. 

Professor B 

Surdo 

Profissional de qualidade tem que buscar principalmente o contato com a comunidade para 

adquirir o conhecimento sobre a cultura. 

Professor C 

Surdo 

E para o profissional tradutor intérprete de Libras, eu falo que ele precisa conviver com os 

surdos, precisa se comunicar com surdos, ter contato com surdo e buscar fluência. 

 

Tem muitas características e aspectos que os alunos precisam ter, mas o principal é o contato 

com surdo com um professor surdo, com intérprete, na área de inclusão. É se inserir na 

comunidade surda. 

 

E, também, porque é um curso que foca mais na fluência da língua de sinais, na fluência das 

duas línguas e, também, incentiva o contato com a cultura surda. 

Professor D 

Ouvinte 

Naquela época, aula com professor surdo a gente achava que era diferente porque o ouvinte ele 

fazia o sinal que seguia o português, quando ele ia explicar para gente. E o surdo não, ele tinha 

outro jeito de sinalizar. 

Professor E 

Ouvinte 

A minha aprendizagem se deu de forma bem de participação mesmo com a comunidade, com 

pessoas surdas, no convívio mesmo, no convívio diário. Eu não fui mais para sala de aula 

aprender Libras. 

 

Eu acredito que a aula deve ser ministrada em língua de sinais pensando neste grupo de alunos 

surdos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Existe, por parte dos professores pesquisados, um posicionamento político de 

valorização em relação à comunidade surda, aliado à crença de que para aprender Libras e ser 

bom intérprete é necessário o contato com o surdo e o convívio na comunidade surda. Percebe-

se uma grande influência desta comunidade sobre seu fazer pedagógico. “Isso significa dizer 

que o professor recorre às maneiras de ensinar culturalmente estabelecidas em sua região, 

comunidade, etnia, classe social, e assim por diante (Almeida Filho 1993)” (GESSER, 2012, p. 

103). 

Estes professores têm a crença de que para aprender Libras, ser bom intérprete e ter 

fluência, ter leveza com as mãos, como se expressou a Professora A, é necessário contato com 

o surdo, com a comunidade surda.  



88 

 

Ressaltamos que existem excelentes professores de línguas orais que, embora não 

tenham residido ou não conheçam o país de origem, são fluentes na língua que ensinam. Da 

mesma forma, há professores surdos que são excelentes no ensino de português e no ensino de 

inglês ou de outras línguas de sinais, que não a utilizada por sua comunidade. Existem, sim, 

bons professores de Libras que são ouvintes e são fluentes em Libras. Destacamos que os 

professores ouvintes pesquisados podem ser citados como exemplos de professores ouvintes 

que reforçam esta crença, uma vez que todos vêm desta imersão na comunidade surda.  

É interessante observar que as crenças destes professores sobre a imersão na 

comunidade surda, para o aprendizado da Libras, vêm da própria história de vida de muitos 

profissionais professores e tradutores e intérpretes que no momento da aprendizagem tiveram 

contato com a língua, aprendendo com o surdo. Os intérpretes desta geração são fruto de uma 

história e de uma época em que não havia ensino de Libras tão disseminado, inclusive com 

curso de graduação e formação profissional, em que o objeto de estudo é a Libras. Estas pessoas 

se tornaram intérpretes quase que sem querer, como demonstramos no primeiro capítulo. Elas 

se tornaram intérpretes em contato com os surdos e aprendendo no dia a dia, dentro da 

comunidade.  

Talvez, seja por isto que todos os professores pesquisados afirmam que se aprende 

Libras e se forma intérprete participando da comunidade. Esta é uma crença preponderante 

entre eles, talvez, porque faz parte da vivência que tiveram no aprendizado da língua, a ponto 

de se tornar uma crença deles. Muitos destes intérpretes são professores, hoje. E são eles que 

estão formando a futura geração de tradutores e intérpretes, que, possivelmente, assimilará estas 

mesmas crenças. 

Queremos deixar claro que não somos contrários a este contato e imersão na cultura e 

não existe uma avaliação pejorativa em nossas abordagens, estamos apenas compartilhando 

nossos achados e chamando os demais estudiosos da área para refletirem sobre as questões que 

aqui levantamos. Porém, entendemos que esta ênfase dada por eles pode ser baseada na própria 

formação que eles tiveram quando estavam aprendendo a língua, quando iniciaram os primeiros 

contatos com os surdos, na tentativa de estabelecerem a comunicação com eles. Conforme 

salientado por Gesser (2012, p. 103), “o professor recorre às maneiras de ensinar – 

culturalmente estabelecidas − de sua região, comunidade, etnia, classe social, e assim por 

diante. Isto quer dizer que a atuação deles é marcada pelas suas experiências anteriores, pela 

forma como se deu sua própria formação.  
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Em síntese, em relação à consciência surda, os resultados indicam as seguintes crenças: 

– é preciso que o professor dê valor à comunidade surda; 

– é necessário um trabalho em equipe entre surdos e ouvintes; 

– para ser bom professor e bom intérprete é preciso ter contato com o surdo e manter 

contato com a comunidade surda. 

 

Categoria C: Didática do professor 

 

É por meio da didática que os professores usam diferentes métodos para ensinar, 

buscando facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Nesta categoria, procuramos 

contemplar as formas de atuação dos professores, o ensino e aprendizagem de Libras com foco 

na tradução e interpretação, o aprendizado do aluno e a autoavaliação do professor. Nos 

Quadros 12, 13 e 14, trazemos as falas dos professores extraídas dos dados obtidos por meio 

das entrevistas.  

 

Núcleo de sentido C1: Formas de atuação  

 

Gesser, (2012, p. 35) afirma que “toda a teorização sobre a aquisição e aprendizagem 

de línguas tem interfaces com a prática de sala de aula e vice-versa. A profissão do professor 

tem por princípio a integração entre a prática e teoria”. Isto quer dizer, a maneira como o 

professor age em sala de aula facilita a construção do conhecimento por parte do aluno. As 

abordagens de ensino são diversas, pois cada pessoa aprende de uma maneira. Este aprendizado 

pode ser por meio de aulas expositivas, trabalhos de campo, música etc. Neste núcleo de 

sentido, analisamos o tipo de ênfase que o professor dá para promover o ensino.  

 

Quadro 12 − Núcleo de sentido: formas de atuação 

Professor Excertos 

Professor A 

Surdo 

Sempre estou estudando inovando, em busca da melhor maneira de ensinar, a melhor metodologia 

de ensino da Libras, mais prática e não mais por seguir a metodologia tradicional, antiga. 

(Continua...)  
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(Continuação...) 

Professor Excertos 

Professor B 

Surdo 

As metodologias destes dois cursos são um pouco diferenciadas. A metodologia da licenciatura e 

do bacharelado são diferentes. O conteúdo é o mesmo. No bacharelado o objetivo é formar 

tradutores e intérpretes e na licenciatura o objetivo principal é formar professores de Libras. Por 

isto, nós utilizamos metodologia diferente. 

 

Eu sou professor surdo que ensina estratégias metodológicas para tradução e interpretação no 

curso de bacharelado e professor surdo que ensina estratégias de ensino no curso de licenciatura 

Letras: Libras, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. 

 

O curso de tradução e interpretação exige muita prática e exige muito contato desde o início do 

curso com a comunidade surda e com a prática de interpretação. Já o curso de licenciatura é 

diferente. Por exemplo, você foi aluna do bacharelado você está se formando uma tradutora 

intérprete, sabe que o tempo de prática na língua é diferente. 

Professor C 

Surdo 

Os alunos vão aprender língua de sinais, vão adquirir conhecimentos teóricos, mas eles precisam, 

também, ter contato com a língua, ter contato com usuários da língua. 

Professor D 

Ouvinte 

Sim, as minhas crenças elas mudaram muito desde que eu comecei a ensinar. Eu não sabia nada 

de ensino de língua, de metodologias, abordagens de teorias, ensino de línguas. Até hoje quando 

eu olho para trás, vejo que eu aprendi muito, muita coisa eu mesmo ensinava da maneira que eu 

aprendi: palavra e sinal, palavra e sinal, falava junto. Hoje eu faço muito diferente disto. Cada 

livro que eu leio sempre estou com a cabeça conectada na leitura e ao mesmo tempo imaginando 

o quê que eu posso adaptar nas minhas aulas para aprimorar em função daquela leitura que eu 

estou fazendo. 

Professor E 

Ouvinte 

Formação linguística para mim ela é imprescindível. E aí depois você tem outras questões 

importantes que é a formação teórica na área da tradução e da interpretação. É preciso entender 

destas teorias, é como uma área de estudo e de pesquisa. A partir das teorias você vai, também, 

poder desenvolver técnicas, algumas técnicas que são necessárias neste momento de tradução e 

interpretação, ou seja, a formação linguística, formação teórica de tradução e interpretação e 

uma apropriação de técnicas mesmo a partir desta informação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os excertos acima demonstram mais uma crença por parte dos professores, que é a busca 

pelo método ideal, pela criação do material diferente para ensinar Libras, uma busca do 

professor por se qualificar cada dia mais. Existe, por parte da maioria destes professores, uma 

grande preocupação com o ensino da língua. São questões legítimas, pois sabemos das 

especificidades da Libras e entendemos que a inovação e a criação de novos métodos 

proporcionam um avanço no ensino.  

Outra questão que podemos destacar é que o Professor B menciona aspectos 

metodológicos de tradução e interpretação e o Professor E destaca a importância da formação 

teórica na área da tradução e da interpretação e a necessidade de se ter domínio destas teorias. 

Destacamos, aqui, que temos dois aspectos importantes e distintos. Um é a importância do 

ensino da língua, a Libras. O outro é a formação do intérprete e tradutor, uma vez que o curso 

visa à formação do tradutor e intérprete de Libras.  
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Núcleo sentido C2: Ensino e aprendizagem de Libras com foco na tradução e 

interpretação 

 

Estudos como os de Kiraly (2016) descrevem a complexidade existente no ensino e na 

qualificação do profissional tradutor e intérprete, destacando que o ato tradutório envolve vários 

aspectos, como o meio social e a cultura em que está inserido o futuro profissional, bem como 

aspectos físicos e emocionais do indivíduo. 

Neste núcleo de sentido, procuramos descrever como ocorre o processo de ensino e 

aprendizagem da Libras, visando à formação do tradutor e intérprete. Observamos, por meio 

dos relatos, como é a atuação destes professores no ensino que eles promovem e a percepção 

que eles têm sobre o aprendizado dos alunos. Destacamos quais são os maiores desafios 

encontrados por eles frente ao ensino da língua e da formação do tradutor e intérprete, 

lembrando que o tradutor e intérprete de Libras tem como função primordial promover a 

comunicação entre surdos e ouvintes e vice e versa, fazendo a interação entre culturas 

diferentes.  

 

Quadro 13 − Núcleo de sentido: Ensino e aprendizagem de Libras com foco na tradução e interpretação 

Professor Excertos 

Professor A 

Surdo 

Eu pergunto para os alunos como estão as aulas no Zoom. A respostas deles é que conseguem 

me entender, que as aulas estão boas. 

Professor B 

Surdo 

A minha autoavaliação eu faço ao perceber nos alunos da tradução e interpretação que através 

do meu ensino da língua eles têm fluência, construiu a subjetividade de um sujeito que sabe 

interpretar. Ele se sai bem na prática, então, eu percebo que eu consegui atingir o meu objetivo 

como professor, como professor que eu sou na minha L1 e ele na L2 e a gente pode interagir e 

pude compartilhar meus conhecimentos e ajudar a construir uma pessoa com fluência, um 

profissional da área. 

Professor C 

Surdo 

A minha experiência de autoavaliação é através da didática. Procuro sempre melhora minha 

atuação em sala de aula. Eu uso dinâmica, uso vários tipos de atividades e os alunos têm gostado 

muito.  

Professor D 

Ouvinte 

Eu vi que o aprendizado destes alunos melhorou porque eles continuavam trabalhando em 

função da língua de sinais e não ia lá só para aquela aula. Eu tive um resultado muito legal e 

passei a fazer assim depois disto. Eu acho que este incômodo tem que estar presente no Professor 

o tempo todo, para ele tentar melhorar as aulas deles.  

Professor E 

Ouvinte 

Observando o desempenho de cada aluno, qual é o desempenho que estes alunos estão tendo 

onde é que eles não conseguem, não estão conseguindo. E, é, esta autoavaliação, ela existe sim, 

eu faço sim. 

 

Então é levar a língua nesta perspectiva de olhar, não é uma só regra. Por trás disto aqui existe 

gente, existem pessoas que falam esta língua, pensam nesta língua e que são excluídas por esta 

língua. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Segundo Barcelos (2001), as crenças influenciam o comportamento e, também, se 

modificam com o tempo. O conhecimento do processo de aprendizagem torna os alunos reflexivos 

e influencia suas ações.  

Os excertos acima reforçam o que é preconizado pelos autores estudados e demonstram 

a preocupação dos professores com o ensino e com o aprendizado dos alunos. O aprendizado e 

desempenho dos alunos, bem como o desempenho dos professores, são medidos pelo 

comportamento destes alunos. Aqui, percebemos uma resposta positiva por parte dos alunos 

em relação ao aprendizado e à interação com o professor. Percebe-se que este aprendizado 

modifica, segundo os relatos, o comportamento dos alunos, como descreve o professor D.  

Os relatos demonstram uma constante avaliação das aulas, da didática e uma 

preocupação em se autoavaliar, indicando que os professores são reflexivos com relação à sua 

atuação profissional. Estes professores se autoavaliam e estão em busca de aprimoramento e 

tudo isto visando a um melhor ensino. Todos estes aspectos são mensurados pelo que é 

observado no comportamento positivo dos alunos, por meio de suas atitudes e de suas falas. 

Podemos perceber nos excertos do professor E, um contexto de afeto nas relações dos 

professores com o ensino, em geral, e com os alunos, em especial. Este contexto afetivo, 

envolvendo professores e alunos, como foi mencionado, tem como resultado satisfatório a 

aprendizagem dos alunos, reforçando o que os teóricos afirmam sobre a ligação do ensino e das 

crenças com o domínio afetivo.  

A afetividade, também, fica demonstrada quando o Professor E sinaliza o entendimento 

que traz consigo sobre o ensino de Libras: “Por trás disto aqui existe gente, existem pessoas 

que falam esta língua, pensam nesta língua e que são excluídas por esta língua”.  

Esta constatação corrobora os estudos sobre crenças e domínio afetivo, especialmente, 

os estudos de Lago (2011, p. 26) quando discorre sobre a influência dos vários aspectos afetivos 

na aprendizagem, associando as crenças ao domínio afetivo: 

 

À guisa de conclusão, tomemos uma afirmação comum a um aluno extrovertido: ‘Eu 

acredito que vou aprender a LE com facilidade’. Na maioria dos casos, afirmações 

como estas têm sido estudadas como autoestima, mas poderíamos dizer que se trata, 

também, das crenças do aluno acerca de seu potencial de aprendizagem. E essa crença 

certamente reduz sua ansiedade, dando-lhe mais motivação para envidar esforços na 

LE. Portanto, a separação didática dos fatores não nos deve cegar para sua correlação.  

 

Como vimos em Lago (2011, p. 24), “a investigação das crenças dos docentes tem se 

mostrado muito importante na elucidação das razões que subjazem às práticas por eles adotadas, 

assim como do seu alistamento em abordagens específicas de ensino”. Em nossa visão, é no 



93 

 

aprendizado dos alunos, sob diferentes formas e em diferentes momentos, que é possível 

identificar a presença de vínculos afetivos entre professor e aluno. Acreditamos que os vínculos 

afetivos permeiam toda a prática educativa. Neste estudo, a afetividade se manifesta na 

preocupação do professor em se qualificar, se autoavaliar, em saber como o aluno está 

percebendo as aulas, se está entendendo e aprendendo, se manifesta com a qualidade da 

tradução e interpretação e a preocupação com quem recebe esta tradução e interpretação. 

Acreditamos que o domínio afetivo está presente na ação consciente do professor que busca e 

promove maior interação entre ele e os alunos e entre os alunos e seus pares, visando ao melhor 

aprendizado. Esta afetividade parece estar presente nestes professores que sabem que a 

formação do tradutor e intérprete não se limita simplesmente ao ensino da língua, mas vai muito 

além disto. 

 

Núcleo de sentido C3: Aprendizado do aluno e autoavaliação do professor 

 

A maneira como pensamos e entendemos o mundo constrói nossas crenças. Gesser 

(2012) nos afirma que quando entendemos o modo de pensar do professor passamos a entender 

suas atitudes em sala de aula. 

Neste núcleo de sentido, verificamos por meio dos relatos dos participantes, a reflexão 

que eles fazem questionando se houve aprendizado do aluno em relação ao ensino da Libras. 

Verificamos relatos em que houve mudança de comportamento, como está sendo, na prática, a 

performance do aluno no uso da língua. Percebemos como o professor se vê em ralação ao que 

ensina e sobre seu relacionamento com os alunos, enfim, como ele está se percebendo como 

professor.  

 

Quadro 14 – Núcleo de sentido: aprendizado do aluno e autoavaliação do professor 

Professor Excertos 

Professor A 

Surdo 

Já estou me adaptando ao ensino remoto, bem com ritmo devagar de ensino, conseguindo aos 

poucos organizar novo material e indo bem, sendo isto um grande desafio de aprendizagem para 

mim e, também, para os alunos. 

 

Mas avalio muito bem o curso. Recebendo bem as sugestões positivas dos alunos do bacharelado. 

(Continua...)  
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(Continuação...) 

Professor Excertos 

Professor B 

Surdo 

Quando aconteceu essa pandemia a UFG já tinha iniciado as aulas presenciais. 

 

Eu comparo as aulas presenciais com estas aulas remotas eu percebo que nas aulas presenciais a 

gente tem mais interação; o aprendizado e os conhecimento são adquiridos de maneira mais 

simples. Eu observo que corrigir a prática de forma remota é muito complicado. 

 

É muito angustiante a gente tem que sinalizar de novo, apaga, faz de novo, apaga, faz de novo, é 

muito angustiante, desgastante. Planejar a prática dos alunos, alunos que conversam no 

WhatsApp.  Dá mais trabalho do que a aula presencial. E eu, como faço a avaliação deste aluno? 

 

Antes a minha consciência como professor, minha postura é de que eu conheço a comunidade 

surda, eu conheço a identidade dos surdos, eu conheço a língua de sinais e tenho internamente 

dentro de mim como que eu posso utilizar as estratégias para ensinar. Os professores ouvintes não 

tem esta vivência por isto acho que o professor surdo ensina melhor. São poucos os ouvintes que 

têm a percepção da comunidade surda.  

Professor C 

Surdo 

Me avalio desta forma: percebendo como que eu devo fazer como que eu devo proceder. Este é o 

meu perfil de professor, pensar como que eu ensino. Eu lembro que possuía muitas falhas como 

instrutor, e aí eu fui melhorando. Ser instrutor me deu esta bagagem, este conhecimento para que 

eu buscasse minha própria metodologia, no conhecimento, e nas minhas experiências para criar 

minha forma de dar aula. 

Professor D 

Ouvinte 

Esta autoavaliação eu geralmente faço quando acaba uma aula porque parece que as coisas estão 

bem fervilhando na mente da gente. O que que deu certo, o que que não deu. Qual estratégia ficou 

legal, qual não ficou, o que funcionou, o que não funcionou. Eu considero isto um tipo de 

avaliação. Depois tentar aprimorar para as próximas aulas. Eu estou sempre me avaliando. 

Professor E 

Ouvinte 

Autoavaliação eu sempre procuro fazer. Assim, principalmente no dia a dia procurando ter retorno 

dos meus alunos. 

 

Observando o desempenho de cada aluno, qual é o desempenho que estes alunos estão tendo onde 

é que eles não conseguem, não estão conseguindo. E esta autoavaliação, ela existe sim, eu faço 

sim. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os relatos acima demonstram uma constante avaliação das aulas, da didática e uma 

preocupação em se autoavaliar, indicando que os professores são reflexivos com relação à sua 

atuação profissional. Estes professores se autoavaliam, estão em busca de aprimoramento e tudo 

visando a um melhor aprendizado do aluno. Todos estes aspectos são mensurados pelo que é 

observado no comportamento positivo dos alunos, por meio de suas atitudes e de suas falas. 

E é por meio da atuação dos alunos que os professores se autoavaliam e definem suas 

condutas pedagógicas em sala de aula. A autoavaliação tem por base a didática utilizada, a 

observação do desenvolvimento do aluno e a avaliação que o aluno faz das aulas. 

Outra questão, que emergiu do cenário pandêmico pelo qual passamos devido à Covid-

19, diz respeito ao rigor com que os professores se autoavaliam no cenário do ensino virtual ou 

remoto, exigido como medida de distanciamento social, para se evitar o contágio da doença. O 

ensino remoto aconteceu de forma abrupta, exigindo muito empenho de todos os envolvidos na 
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educação, tanto dos professores quanto dos alunos, pois eles estão na linha de frente do processo 

educacional e, por isto, precisaram se adequar, rapidamente, a esta nova modalidade. Foi 

necessário vencer os desafios diários e criar estratégias para que o processo ensino-

aprendizagem não fosse interrompido.  

Dos excertos acima observamos que o Professor B se sente angustiado e perdido neste 

novo contexto. O Professor A encara o ensino remoto como um desafio para o professor e para 

o aluno. Uma nova crença parece estar surgindo, aqui, apesar do pouco tempo de vivência com 

a realidade do ensino remoto: a crença de que as aulas presenciais propiciam um melhor 

aprendizado como bem expressou o Professor B. 

Quando os professores se autoavaliam, percebemos, claramente, que existe um certo 

desconforto, uma dificuldade frente ao novo modelo de ensino. Existem mais pontos negativos 

do que positivos listados sobre as aulas remotas no ensino da Libras ministradas no período da 

pandemia. Todos os professores preferem as aulas presenciais e, segundo eles, os alunos 

partilham da mesma opinião. Segundo eles, a qualidade no ensino da Libras neste período de 

pandemia não foi satisfatória. Podemos inferir que aspectos do domínio afetivo influenciaram na 

atuação do professor e do aluno, afetando a aprendizagem da língua. Aqui, percebemos o oposto 

do que foi dito acima sobre um aprendizado satisfatório com mudança de comportamento.  

Em síntese, em relação à didática do professor, os resultados indicam as seguintes 

crenças: 

– as crenças interferem na didática do professor; 

– as crenças mudam com o tempo e com a maturidade acadêmica; 

– as aulas presenciais propiciam um melhor aprendizado; 

– para ser bom professor é preciso que haja uma contínua autoavaliação; 

– para o professor se autoavaliar é necessário ter por base a didática utilizada, a 

observação do desenvolvimento do aluno e a avaliação que o aluno faz das aulas. 

 



 
 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho tem como tema as crenças dos professores de língua brasileira de sinais 

(Libras) na formação de tradutores e intérpretes em Libras-português. A nossa pesquisa foi 

realizada na UFG por ser uma das poucas Instituições de Ensino Superior, no Brasil, que oferta 

um curso de formação para futuros tradutores e intérpretes de Libras-português. O curso-alvo 

da nossa pesquisa foi o curso de Bacharelado em Letras: Tradução e Interpretação em Libras-

português, que teve início na modalidade presencial, no ano de 2014, na Faculdade de Letras 

como um dos cursos da área de conhecimento em Linguística, Letras e Artes.  

Trabalhamos com três disciplinas da matriz curricular do curso, distribuídas do primeiro 

ao sexto período, que são responsáveis pelo ensino de Libras propriamente dito e visam à 

formação do tradutor e intérprete para atuação no mercado de trabalho. Os dados coletados 

nesta investigação revelaram a existência de crenças relacionadas ao perfil profissional e 

linguístico, à consciência surda e à didática dos professores pesquisados. Os dados demonstram 

a existência de crenças sobre o ensino de Libras na formação de tradutores e intérpretes, 

indicando que é requerido do professor de Libras: competência, fluência, conhecimento 

linguístico da modalidade da Libras e domínio das especificidades da tradução e interpretação; 

consciência política e cultural sobre a comunidade surda; uma didática eficaz, autoavaliação 

docente, realizada por meio da relação entre professores e alunos e o perfil do ensino e 

aprendizagem de Libras com foco na tradução e interpretação. 

São muitas as crenças dos professores e eles têm consciência delas e de que elas sofrem 

mudanças com o passar do tempo. Os professores são preocupados com a autoavaliação e com a 

eficácia da didática no ensino. A autoavaliação é realizada e aferida por meio da observação do 

comportamento dos alunos em sala de aula, mediante falas espontâneas dos alunos quando 

elogiam as aulas e, também, mediante a evolução do aluno no aprendizado e uso da língua. 

Consideramos que nossas indagações iniciais foram satisfatoriamente respondidas e os objetivos 

da pesquisa alcançados. Como resultado, foi possível identificar, com base nas falas dos 

professores, as seguintes crenças:  

– para se ensinar Libras é preciso que o professor seja fluente em Libras; 

– para ser bom professor formador de tradutor-intérprete é preciso que haja formação 

teórica em tradução e interpretação;  

– para ser tradutor-intérprete é preciso que o profissional seja fluente no par linguístico 

português-Libras, tanto na escrita quanto no aspecto oral; 

– para ser bom tradutor e intérprete tem que ter fidelidade à mensagem; 
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– para aprender Libras e ser fluente é preciso que haja contato com os surdos;  

– é preciso que o professor dê valor à comunidade surda; 

– é necessário um trabalho em equipe entre surdos e ouvintes; 

– para ser bom professor e bom intérprete é preciso manter contato com o surdo e com 

a comunidade surda; 

– as crenças interferem na didática do professor; 

– para ser bom professor é preciso que haja uma contínua autoavaliação; 

– as crenças mudam com o tempo e com a maturidade acadêmica; 

– as aulas presenciais propiciam um melhor aprendizado 

– para o professor se autoavaliar é necessário ter por base a didática utilizada, a 

observação do desenvolvimento do aluno e a avaliação que o aluno faz das aulas. 

Percebemos mais ênfase, por parte dos pesquisados, em relação à fluência da Língua, 

sendo que o aprendizado da Libras e a fluência na língua acontecerão mediante o contato com 

o surdo e com a comunidade surda. As crenças destes professores sobre a imersão na 

comunidade surda para o aprendizado da Libras têm origem da própria história de vida deles 

em contato com a língua. Os intérpretes desta geração são fruto de uma história e de uma época 

em que não havia ensino de Libras tão disseminado, inclusive, com curso de graduação e 

formação profissional, em que o objeto de estudo é a Libras. Estas pessoas se tornaram 

intérpretes quase que sem querer, como demonstramos no primeiro capítulo. Elas se tornaram 

intérpretes em contato com os surdos e aprendendo no dia a dia, dentro da comunidade. Daí, 

podemos inferir que esta crença surge deste momento histórico e deste processo inicial do 

ensino da Libras.  

Ressaltamos que não somos contrários ao contato e imersão na cultura surda, porém, 

atribuímos esta ênfase dada por eles à própria formação que tiveram quando estavam 

aprendendo a língua, quando iniciaram os primeiros contatos com outros surdos na tentativa de 

manter a comunicação. Existe, portanto, por parte dos pesquisados, uma valorização da 

comunidade surda e, consequentemente, uma influência da comunidade sobre o fazer 

pedagógico deles. Isto contribui com a luta histórica que a comunidade surda tem na conquista 

de reconhecimento e respeito por sua língua e cultura. Por outro lado, é preciso ponderar que 

são a formação e a preparação prático-operativa e a formação teórica as responsáveis, em uma 

perspectiva da práxis, pela boa atuação profissional, contribuindo com as causas da comunidade 

surda. Ou seja, é relevante para o reconhecimento da comunidade surda a existência de 

profissionais de excelência, tanto para o ensino da língua de sinais, quanto no processo de 

tradução e interpretação. 
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Os professores pesquisados demonstram uma preocupação com o ensino da Libras, 

visando a um ensino mais direcionado aos estudos da tradução e, para isto, eles estão se 

capacitando na área de tradução para suprir no curso esta lacuna na formação deste profissional 

que está sendo entregue à sociedade pela instituição. Demonstram um cuidado quanto à 

preparação das aulas ministradas, visando a uma boa formação dos futuros intérpretes. Buscam 

um método ideal de ensinar e a criação de material didático diferenciado para o ensino da 

Libras.  

Estas são questões legítimas, pois sabemos das especificidades das línguas de sinais e 

entendemos que a inovação e a criação de novos métodos proporcionam um avanço no ensino. 

Percebemos muita ênfase destes professores quanto aos ensinos linguísticos, o que pode ser 

atribuído a fatores, como: a formação acadêmica deles, uma vez que a maioria dos professores 

são do curso de letras e nenhum deles tem formação específica em tradução; o fato de, em 

algum momento, terem sido professores do curso de letras-Libras, atuando como formadores 

de professores de Libras e não de intérpretes de Libras; o fato de eles estarem inseridos na 

faculdade de letras e linguística; o fato de os cursos de tradução e interpretação no Brasil 

estarem em formação, a exemplo deste curso que estamos pesquisando. Os dados mostram o 

esforço e empenho destes professores na formação dos alunos, o reconhecimento deles com a 

comunidade surda, a busca pela melhoria constante do curso e o compromisso com a sociedade 

ao buscar a excelência na formação profissional de seus alunos. 

Os relatos demonstram que os pesquisados são conscientes que o ensino da língua deve 

ser ministrado de acordo com o público a que se destina, sendo necessário um ensino específico 

para o intérprete, visando a formar o intérprete para uma atuação adequada no uso da língua, 

dando a devida importância ao ato de traduzir e interpretar. Eles dão importância à qualificação 

do professor que ensina a língua e importância à qualificação do intérprete, com muito 

engajamento político de apoio à comunidade surda. 

Outras crenças de como ensinar libras mudam à medida que estes professores se 

capacitam e se preparam ainda mais para o ensino acadêmico. Constatamos que os achados da 

pesquisa sobre as crenças dos professores entrevistados estão de acordo com sua formação 

acadêmica, suas áreas de interesse, sua performance em sala de aula e sua história de vida, 

afetando o ensino e a aprendizagem deles e de seus alunos.  

Dados adicionais contribuíram com nossa pesquisa, trazendo maiores informações sobre 

o perfil do professor formador. Como vimos, são professores formados para o ensino de Libras 

como segunda língua. Os professores não possuem formação em tradução e interpretação e 

sabemos que ensinar Libras e formar tradutor-intérprete são aspectos distintos. Observamos a 
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relação entre os dados encontrados e a influência destes professores no ensino da língua por 

meio de sua atuação em sala de aula. Surgiu, também, como dado adicional o ensino e 

aprendizagem de Libras por meio do ensino remoto, mas esse não é o nosso foco deste estudo.  

Outro aspecto que surgiu em meio aos dados coletados é referente ao domínio afetivo. 

Observamos relações de afetividade dos professores pesquisados em relação ao ensino da 

língua, ao aprendizado da língua, à comunidade surda, à autoavaliação feita pelo professor 

relacionando seu desempenho com o aprendizado do aluno, à fala de aprovação dos alunos, às 

aulas e ao sentimento de angústia com as novas realidades de ensino remoto. Podemos, 

portanto, afirmar que existe um contexto de afeto nas relações dos professores com o ensino, 

em geral, e com os alunos, em especial. Esta relação de afeto entre os professores e alunos tem 

como resultado satisfatório a aprendizagem dos alunos, reforçando o que os teóricos falam 

sobre a ligação do ensino e das crenças com o domínio afetivo. Percebemos, também, um 

envolvimento afetivo no ensino destes professores, na forma de atuar em sala e de se relacionar 

com seus alunos. Podemos inferir, pelos relatos, que o domínio afetivo, também, esteve presente 

no aprendizado destes professores.  

Lembramos que o curso de Bacharelado formou sua quarta turma de profissionais e que 

todos os dados levantados nesta pesquisa fazem parte do processo normal de construção 

acadêmica de um curso recente e ainda em formação. São estes intérpretes que se tornaram 

professores de Libras e que estão na linha de frente na formação de futuros profissionais da área 

e, portanto, uma nova geração de professores de Libras e de tradutor e intérprete está surgindo 

na sociedade.  

Estamos trazendo pontos importantes para o ensino e aprendizado de línguas de sinais, 

fazendo inferências e apresentando o que os dados já demonstram. Acreditamos que todos os 

esforços destes profissionais vão contribuir para uma melhor estruturação do curso pesquisado 

bem como de outros cursos afins. 

As crenças, como o pensamento e a ideologia, segundo nossa visão, vêm acompanhadas 

de um afeto, positivo ou negativo, mediante o qual o indivíduo firma seus valores e princípios 

e, assim, direciona suas escolhas. Entendemos que as crenças fazem parte de toda a formação 

do indivíduo e não só do ensino de línguas. As crenças exercem forte influência na visão de 

mundo, no comportamento, nas ações das pessoas, nas escolhas que são feitas, nas atitudes que 

são tomadas e, consequentemente, na construção da identidade pessoal e, também, da 

identidade profissional. Com isto, podemos dizer que as crenças podem definir o estilo de vida 

de todas as pessoas, em especial, de todos os educadores. Os educadores são identificados por 

este estilo, por estas atitudes que sempre influenciarão, direta ou indiretamente, outros ao seu 
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redor. Ter clara consciência disto é importante para a formação de futuros profissionais e, 

independentemente da área de formação em que o professor formador se encontra, é importante 

levar para esses alunos um ensino sedimentado para além da teoria. 

Pesquisar sobre crenças se revelou algo fascinante e durante o processo de escrita da 

dissertação, pesquisando sobre as crenças dos professores, verificamos a influência destas 

crenças sobre os alunos. Percebemos, pelas leituras dos diversos autores e pelos achados da 

pesquisa, que existe um compartilhar das crenças dos professores com os alunos e vice-versa. 

Foi então, que surgiu em nós a ideia de buscar algo palpável que pudesse representar a figura 

do professor e, também, este fluir na troca de influência das crenças entre professor e aluno. 

Em nossa busca por este objeto encontramos a boneca russa Matrioska. Ao fazermos a analogia 

entre professor e a boneca nos alicerçamos no domínio afetivo. 

Com uma maior clareza sobre as crenças e sua influência nos indivíduos e com os 

achados da pesquisa, vieram à tona, também, todas as minhas crenças, alicerçadas em princípios 

e valores, construídos ao longo da vida e no contato com pessoas, nas mais variadas situações. 

Crenças que nos constitui como pessoa e profissional. Crenças que para nós foram edificadas 

por meio do domínio afetivo, gerando em nós sentimentos de amor, gratidão, de honra, de 

apreço, de alegria, de saudade, de fé, de esperança, de admiração, de reconhecimento. Cada 

familiar, parente, amigo, cada professor que cruzou nosso caminho cravou em nós 

ensinamentos e valores que se tornaram em crenças ou reforçaram as que já possuíamos. Por 

sua vez, estas pessoas, certamente, não ficaram indiferentes ao nosso contato e esta é a magia 

da vida que se repete a cada encontro. 

A Matrioska, simbolicamente, representa a figura materna, assim como a fertilidade e a 

força da mulher. A boneca maior é chamada Mãe e a menor Semente. A Matrioska é uma 

boneca de encaixe que guarda uma boneca dentro da outra. Ao abrir a boneca maior vamos ter 

dentro dela uma outra boneca, que abriga outra boneca e assim por diante formando uma 

sequência de novas bonecas. Cada boneca é diferente uma da outra, o que preserva a 

individualidade. Além destes significados, nós agregamos a ela outra significação, a da 

ancestralidade de onde vem a nossa carga genética.  

Recebemos de nossos ancestrais uma herança genética que fica depositada em nós e nos 

constitui. Da mesma forma, nós continuamos passando esta genética para as próximas gerações. 

É por meio desta cadeia genética, que vem da ancestralidade, que nos tornamos um reservatório 

das gerações passadas e transmitimos um pouco de nós para as futuras gerações, em uma cadeia 

sem fim. Recebemos e possuímos a carga genética, vinda dos ancestrais, mas nos constituímos 

em um ser único, original, individual.  
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Em nossa analogia, a boneca maior representa a figura do professor e as menores 

representam os alunos. Cada professor, assim como a boneca, ao partilhar suas crenças com 

seus, vai moldando um novo ser, transmitindo um pouco de si para seus alunos em uma cadeia 

infinita de novos seres, novas crenças, novos valores. Estes alunos recebem esta influência do 

professor, mas preservam sua individualidade. De igual forma, as bonecas menores lembram a 

maior, porém são diferentes. O professor transmite crenças, mas também, de alguma forma, 

guarda dentro de si um pouco de cada aluno. 

Cada ser humano possui dentro de si a semente que impacta os outros. Cada indivíduo, 

em sua profissão, possui a semente que favorece os outros, mas, somente a pessoa no exercício 

do magistério possui a semente que impacta, favorece, forma e transforma o outro. Os seres 

humanos, em geral, e, em especial, nós os professores temos dentro de nós a semente da 

afetividade que faz desabrochar no outro a possibilidade da crença no novo, ou perpetuar as 

crenças que nos constituem como seres humanos e nos forjam como indivíduos. 

Nossa pesquisa buscou contribuir com os estudos sobre crenças, destacando a 

importância de novas investigações sobre as crenças dos professores, tanto na formação 

profissional do tradutor e intérprete de Libras, quanto no ensino de Libras, como segunda 

língua. Esperamos, mais que trazer respostas, ter indicado desafios que possam inspirar futuras 

investigações sobre esta temática. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                                                   

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “Crenças de Professores de 

Libras do Curso Letras: Tradução e Interpretação em Libras-Português da UFG”. Meu nome é Waléria Cristine de 

Sousa Veiga Rabelo, sou a pesquisadora responsável e minha orientadora é a professora Dra. Juliana Guimarães 

Faria. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas 

se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-

mail (waleriaveiga@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, por meio do seguinte contato 

telefônico: (62)98116-9648. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, 

você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo 

telefone (62)3521-1215. 

 

1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

1.1 Título:  

Crenças de Professores de Libras do Curso Letras: Tradução e Interpretação em Libras-Português da UFG. 

 

1.2 Justificativa 

 

A palavra crença é originária do latim credentia (do verbo credere). Trata-se de um conceito muito utilizado em 

várias disciplinas, como Antropologia, Sociologia, Psicologia, Educação e, principalmente, Filosofia. Pode ser 

definida como ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa, convicção íntima; opinião que se adota 

com fé e convicção; certeza. Peirce (apud BARCELOS, 2004, p. 91) define crenças como "ideias que se alojam 

na mente das pessoas, como hábitos, costumes, tradições, maneiras folclóricas e populares de pensar". Dentro da 

Linguística Aplicada (LA), o termo crença adquire especial interesse quando a linguística tira seu foco da 

linguagem (o produto) e passa a focar no processo de aquisição da língua, no qual o aprendiz (aluno) ganha 

destaque. Em Linguística Aplicada não existe uma definição única para o conceito de crenças. Existem, sim, vários 

termos e definições e essa é uma das razões que torna esse um conceito difícil de se investigar. Outros teóricos, 

como Almeida Filho (1993 apud BARCELOS, 2004, p. 128), “consideram as crenças, a cultura ou a abordagem 

de aprender, como uma das forças operantes no modelo de operação global do ensino de línguas, capaz de 

influenciar todo o processo de aprendizagem de língua estrangeira (LE)”. Segundo Barcelos (2004), no 

aprendizado de línguas, o tema crenças vem sendo objeto de inúmeras investigações, tanto no exterior quanto no 

Brasil. 

 

Estudos sobre crenças de professores de línguas mostram que os docentes, ao longo do tempo, têm se tornado mais 

reflexivos quanto ao seu papel como professor, quanto ao seu relacionamento com os alunos, quanto ao seu lugar 

na sociedade e quanto ao impacto que suas ações têm gerado na sociedade, em geral (NÓVOA, 1995). De acordo 

com Kennedy (1991, p. 2), “os professores, como outros aprendizes, interpretam novos conteúdos por meio de 

seus conhecimentos anteriores e modificam e reinterpretam novas ideias com base naquilo que já conhecem e 

acreditam”. Para Barcelos (2010, p. 58), “a compreensão de si mesmo e da própria prática proporciona um 

entendimento melhor da educação”. 
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A figura do professor é um modelo a ser seguido pelos alunos que modelam suas atitudes, não só quanto à formação 

acadêmica e sua prática pedagógica, mas também no âmbito de suas convicções diante da vida. Esta perspectiva 

torna o tema crenças muito mais relevante. São práticas e convicções modeladas por vários alunos ao mesmo 

tempo, partindo de uma única fonte: o professor. Essas práticas e convicções introjetadas poderão impactar toda 

uma sociedade futura, ditando suas novas concepções. Essa influência, que emana do professor e se estende a 

tantos futuros profissionais da educação ao mesmo tempo, instiga a uma investigação qualitativa em busca de uma 

compressão conceitual sobre esses fatores. 

 

Partindo de uma perspectiva crítica de análise dos dados e das reflexões a serem desenvolvidas nesta pesquisa, 

este projeto trabalha com a proposta das teorias sobre crenças que, segundo Lago (2011), optam por manter a 

clássica taxonomia, em que crenças estão intimamente ligadas ao domínio afetivo. Assim, esta pesquisa pretende 

identificar as crenças de professores universitários que atuam no ensino de segunda língua, especificamente, de 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

 

O ato de ensinar vai além da instrução acadêmica pura e simples, é uma ação pautada em convicções (crenças). 

Nesse sentido, os problemas a serem investigados nesta pesquisa podem ser formulados levando em consideração 

tanto as crenças, quanto o ensino de segunda língua para um público específico, os tradutores e intérpretes. 

 

A indagação inicial pode ser assim estruturada: quais são as crenças dos professores de segunda língua, a Libras, 

do curso de Letras: Tradução e Interpretação Libras/Português da Faculdade de Letras da UFG sobre o processo 

ensino-aprendizagem? Como indagações secundárias, temos as seguintes perguntas: Na percepção desses 

professores, de que forma as suas próprias crenças têm influenciado no desenvolvimento das suas práticas como 

docentes, nas aulas de ensino de Libras para tradutores e intérpretes? Ainda, qual a diferença que esses sujeitos 

percebem do ensino de segunda língua para futuros tradutores e intérpretes se comparado ao ensino para outros 

públicos, como professores de Libras e/ou comunidade em geral? 

 

1.3 Objetivos 

 

− Identificar e analisar as crenças dos professores de segunda língua, a Libras, do curso de Letras: Tradução 

e Interpretação Libras/Português da Faculdade de Letras da UFG sobre o processo ensino-aprendizagem. 

 

− Analisar a percepção de professores sobre a forma com que as suas próprias crenças têm influenciado no 

desenvolvimento das suas práticas como docentes, nas aulas de ensino de Libras para tradutores e 

intérpretes. 

 
− Identificar como esses sujeitos percebem o ensino de segunda língua para futuros tradutores e intérpretes 

se comparado ao ensino para outros públicos, como professores de Libras e/ou comunidade em geral. 

 
1.4 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos 

 

A pesquisa será realizada na Universidade Federal de Goiás, nas dependências da Faculdade de Letras, no curso 

de Letras: Tradução e Interpretação Libras/Português, uma instituição de ensino superior pública, localizada na 

cidade de Goiânia, situada no Estado de Goiás. 

 

O instrumento de coleta de dados principal será a entrevista, visando maior esclarecimento sobre as crenças dos 

professores. Alguns autores consideram a entrevista como o instrumento por excelência da investigação social. 

Quando realizado por um investigador experiente, "é muitas vezes superior a outros sistemas de obtenção de 

dados", conforme Lakatos (2003, p.196). Lakatos (2003, p. 197) define, ainda, a entrevista como sendo do tipo 

despadronizada ou não-estruturada. O entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as 

perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal. 

 

1.5 Participantes da pesquisa: universo e amostra 

 

Os participantes que compõem o universo da pesquisa são todos os professores que atuam no ensino de segunda 

língua no curso de Letras: Tradução e Interpretação Libras/Português da Faculdade de Letras da Universidade 

Federal de Goiás nos anos de 2019 e 2020, com um quantitativo estimado em quatro professores por semestre 

distribuídos em disciplinas específicas de ensino de Libras. 
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São critérios de inclusão na amostra: 

 

− ser professor do curso de Letras: Tradução e Interpretação de Libras/Português da UFG; 

− ser professor de Libras como segunda língua; 

− ter concordado em participar da pesquisa e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE); 

− estar ministrando a disciplina de Libras durante os anos de 2019 e/ou 2020. 

 

São critérios de exclusão da amostra: 

− não ser professor do curso de tradução e interpretação da UFG; 

− aqueles que não assinarem o TCLE; 

− não ser professor de Libras como segunda língua; 

− não ter ministrando a disciplina de Libras nos anos de 2019 e 2020. 

 

1.6 Critérios éticos da pesquisa 

 

O presente projeto cumprirá com os critérios éticos de pesquisa estabelecidos com base em normas e resoluções 

vigentes. Assim, este estudo compromete-se em resguardar aspectos físicos, morais ou psicológicos dos 

participantes envolvidos. E está de acordo com a resolução Nº 466, de 12 dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), que 

aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, e de acordo com as 

normas do Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás que dentre outras normas regulamenta: 

 

− manutenção da dignidade e a autonomia dos participantes da pesquisa, respeitando e reconhecendo sua 

vulnerabilidade. Garantir que sua vontade em contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, seja 

assegurada por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida; 

− preservação do bem-estar dos participantes da pesquisa é primordial e para isso contamos com os recursos 

humanos e materiais necessários que garantam esse bem-estar; 

− manutenção da confidencialidade e da privacidade dos participantes bem como a proteção de imagens 

quanto geradas; 

− utilização de procedimentos necessários evitando a estigmatização dos participantes da pesquisa, 

garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em 

termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros; 

− promoção de uma destinação sócio-humanitária à pesquisa, promovendo uma relevância social da mesma, 

o que garante aos participantes envolvidos a manutenção de igual consideração de seus interesses; 

− sobre ressarcimento, indenização, sigilo, estratégias de divulgação dos resultados: Você tem direito ao 

ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, e a pleitear indenização em caso 

de danos, conforme previsto em Lei. Se você não quiser que seu nome seja divulgado, está garantido o 

sigilo que assegure a privacidade e o anonimato. As informações desta pesquisa serão confidenciais e 

serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas; 

− serão tomados todos os cuidados quanto a expor aos riscos mínimos conhecidos, tais como o 

constrangimento e riscos emocionais, como os potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-me 

com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; 

− sobre a guarda do material: durante todo o período da pesquisa e na divulgação dos resultados, sua 

privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de alguma 

forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo. Todo material ficará sob minha guarda por um período 

mínimo de cinco anos; 

− sobre as transcrições das gravações, se houver: as gravações serão utilizadas na transcrição e análise dos 

dados, sendo resguardado o seu direito de ler e aprovar as transcrições em caso de autorização; 

− declaro que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 

 

1.7 Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 

Conforme Esteban (2010), a pesquisa qualitativa pode ser desenvolvida por meio de seis fases: exploratório e de 

reflexão; planejamento; entrada no cenário, coleta e análise da informação; retirada do cenário; e elaboração do 

relatório. 

 

Na nossa pesquisa, a fase exploratória será de estudo bibliográfico aprofundado sobre o tema, seguido do momento 

de planejamento da coleta de dados. A entrada no cenário será o efetivo contato com os sujeitos participantes da 
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pesquisa, momento que será seguido da coleta dos dados por meio das entrevistas. Por fim, será feita a retirada do 

cenário de pesquisa para a escrita da dissertação. 

 

1.8 Estratégia de análise de dados 

 

A análise dos dados será feita a partir de Bardin (2010) por meio da análise de conteúdo. As informações coletadas, 

por meio de entrevistas, serão reagrupadas em categorias temáticas. 

 

2 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: 

 

Eu, Fulano de Tal, abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Crenças de Professores de Libras 

do Curso Letras: Tradução e Interpretação em Libras-Português da UFG”. Informo ter mais de 18 anos de idade e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora responsável, Waléria Cristine de Sousa Veiga Rabelo, sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Goiânia, _____de ______2020. 

 

A videogravação não terá divulgação das imagens e, se necessário for, rubrique a sua opção: 

 

Escolha uma opção: 

(    ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

(    ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Escolha uma opção: 

(    ) Permito a divulgação da minha voz nos resultados publicados da pesquisa. 

(    ) Não permito a publicação da minha voz nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Escolha uma opção: 

(     ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

(     ) Não permito a publicação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Escolha uma opção: 

(    ) Permito a divulgação da minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

(    ) Não permito a publicação da minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

 

__________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 



 
 

 

APÊNDICE B − ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

CRENÇAS DE PROFESSORES QUE ENSINAM LIBRAS PARA TRADUTORES E 

INTÉRPRETES 

 

Pesquisadora: Bom dia/ noite professor(a), obrigada por aceitar a participar desta entrevista. 

Acredito que o senhor (a) irá contribuir muito com sua larga experiência sobre o assunto. 

Primeiramente, antes de iniciarmos a entrevista, eu gostaria que o senhor(a) fizesse uma rápida 

apresentação. 

Poderia informar há quantos anos trabalha no CAS/na UFG, há quantos anos ensina Libras e 

porque escolheu ensinar Libras? 

 

Entrevista:  

 

1 Como foi sua experiência como aluno de Libras? O que mais o marcou? Que recursos de 

ensino utilizados por seus professores mais o ajudaram a aprender Libras? 

 

2 Você tem alguma crença? Ex: O que você acredita, o que você pensa sobre como ser um 

bom professor, como ensinar Libras com mais eficiência? 

 

3 Você percebe se a sua crença influência nas escolhas pedagógicas? E se suas crenças 

mudam com o tempo? 

 

4 Qual sua opinião: Libras deve ser ensinada só por surdo ou por surdos e ouvintes? Na sua 

opinião, qual seria a participação do professor ouvinte no ensino de Libras? Justifique.  

 

5 Sua aula de Libras é igual para diferentes públicos? Por exemplo: você ensina Libras da 

mesma forma para o aluno que quer ser professor de Libras, para o aluno que quer ser 

intérprete de Libras, para o aluno que só quer se comunicar em Libras. Você ensina da 

mesma forma ou de forma diferente? 

 

6 Como você avalia o curso de intérpretes em que você dá aula? 

 

7 Destaque alguns pontos que você acredita serem imprescindíveis para a formação de 

tradutores e intérpretes de Libras-português. 

 

8 Como tem sido a sua experiência como professor(a) de Libras na formação de tradutores e 

intérpretes no contexto de ensino (superior) em que atua? Você se autoavalia? Como faz essa 

autoavaliação? 
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9 Relate como foi sua experiência no ensino de Libras no período do isolamento devido à 

covid 19/ ou neste período de pandemia. 

 

10 Se você pudesse dar um conselho para um(a) amigo(a) que vai começar a atuar como 

professor(a) formador(a) no curso de Letras Libras para Tradutores e Intérpretes, que 

conselho(s) você daria? 

 

 


