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RESUMO: Este trabalho descreve a pesquisa realizada com docentes de Libras do Ensino 

Superior no Estado do Rio Grande do Sul, no intuito de perceber como se constitui este 

profissional, através de seus trajetos formativos. Nesse sentido, buscamos conhecer o trajeto 

formativo dos professores de Libras que atuam em duas Instituições de Ensino Superior; 

perceber alguns saberes e disposições necessárias para a docência de Libras na percepção 

desses profissionais; além de verificar as significações de docência presentes em suas 

narrativas. Para tanto, metodologicamente desenvolvemos uma pesquisa qualitativa por meio 

de narrativas orais. Para a produção de dados, foram realizadas entrevistas individuais, do tipo 

semiestruturada com os professores. A análise dos dados organizou-se sob os pressupostos 

da Análise de Conteúdo Categorial Temática, sob a ótica de Bardin (2016). Assim, foram 

realizadas entrevistas com professores de Libras surdos e ouvintes de duas Instituições de 

Ensino Superior – IES. Em suas narrativas estão presentes elementos constitutivos da 

identidade docente de cada um, delimitando a intrínseca relação entre a pessoalidade e a 

profissionalidade, sendo que ao descreverem-se professores também o fazem como pessoas, 

ou vice-versa. No que tange aos saberes ou disposições para a docência que são mobilizados 

na práxis pedagógica consideram, unanimemente, em primeiro lugar o conhecimento 

específico da Libras, da educação, da história, da cultura e da identidade surdas; seguido pela 

apropriação do contexto de trabalho; o tato pedagógico e por questões metodológicas e 

didáticas. Com relação aos trajetos formativos percebe-se que se entrecruzam em 

determinados lugares de formação, mesmo que em tempos distintos, além disso, demarcam a 

ausência de alternativas para a formação permanente no intuito de qualificação de seus fazeres 

enquanto docentes de Libras, demandando processos de busca alternativa com os pares da 

instituição, posto que salientam o entendimento de formação como um continuum. 
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Introdução 

 

Este trabalho descreve a pesquisa realizada com docentes de Libras do Ensino 

Superior no Estado do Rio Grande do Sul, no intuito de perceber como se constitui este 

profissional, através de seus trajetos formativos. Assim, busca contribuir no processo de 

formação de professores de Libras, considerando que as especificidades presentes em tal 

formação são temáticas relativamente recentes, que se instituiu ao mesmo tempo em que a 

disciplina de Libras foi incorporada nos cursos de Licenciatura, a partir do decreto 5626/2005. 
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Utilizamos a expressão Trajeto Formativo a partir dos estudos de Brancher e Oliveira (2016, 

p. 9-10) uma vez que nos explicitam que para eles esse conceito se delineia 

 
[...] a partir dos estudos de Marta Souto, em especial a partir de discussões ocorridas 

no Seminário de Formação de Professores, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFSM no ano de 2011. Por meio de seus estudos e a partir das 

pesquisas que temos desenvolvido no Brasil passamos a entender por Trajetórias de 

Formação aqueles processos já findados nos quais os docentes já concluíram seus 

processos formativos e não mais atuam na docência. São determinantes, conclusos, 

de forma mais ou menos estática, de modo geral não inclui a ideia de flexibilização 

ou mudança. Por sua vez, Trajetos Formativos vamos entender como aqueles 

percursos de formação ainda inconclusos, ainda em desenvolvimento por isso 

mesmo não finitos, em vir a ser. Ou seja, o trajeto alia-se ao processo de construção, 

é elemento instituinte da formação desses indivíduos. Trajeto não está determinando 

o que o sujeito vai ser, ou onde irá chegar.  
 

Neste sentido, optamos pela utilização deste conceito por realizarmos a pesquisa com 

professores atuantes em Instituições do Ensino Superior e em constante processo de formação, 

em “vir a ser”. Foi uma pesquisa que buscou conhecer as histórias que compõem cada um dos 

colaboradores e os trouxeram ao lugar que ocupam hoje, porém, ao mesmo tempo, vislumbra 

as histórias que estão por vir às quais permeiam seus desejos, suas inquietações e inúmeras 

possibilidades. Portanto, este trabalho olha para um recorte temporal das vidas dos docentes 

de Libras que se dispuseram a dividi-las conosco, mas não nos leva a um ponto final sobre 

elas, e sim as reticências, essa pontuação “mágica” que carrega consigo o simbolismo da 

continuidade.  

 

Marco Teórico 

 

No decorrer da investigação, buscamos nos aproximar das significações imaginárias 

dos docentes de Libras do Ensino Superior no que tange a própria docência, seus saberes e sua 

formação, as quais se fazem presentes nas narrativas de seus trajetos formativos e permeiam 

os objetivos propostos nesta pesquisa. Para tanto, recorremos aos escritos de Cornelius 

Castoriadis (1982, 2006, 2012), embora, tenha me aproximado dele, no princípio, com o 

auxílio de outros autores como Barbier (1994), Oliveira e Peres (2009) e Valle (2009), na 

busca de subsídios para nos associarmos a este lócus epistemológico. 

Começamos nossa inserção aos estudos do imaginário social através de Valle (2009), 

que fundamenta seus escritos na concepção de imaginário de Cornelius Castoriadis, do qual 

demarca o seguinte (p. 475): 

[...] o imaginário é poder radical de criação que faz ser cada sociedade, e que não 

pode ser imputado a nenhuma instância supra-humana nem extra-social, a nenhum 

Ser, ideia, Lei, acontecimento, indivíduo ou grupo, senão ao “coletivo anônimo” 

que, a cada vez é a própria sociedade. Quanto à imaginação, ela é poder igualmente 

radical, mas que designa a atividade de autoconstituição do sujeito, que não pode 



 

tampouco ser reduzida a nenhuma determinação imposta pela natureza ou pelas leis 

sociais. 

 

 

A partir disso, entendemos que a sociedade, suas instituições – dentre elas a escola e 

os movimentos sociais – são concebidas/construídas/instituídas a partir de uma existência 

simbólica, ou seja, do imaginário, tendo em vista que “a imaginação e o imaginário pertencem 

à ordem constituinte do humano, ali onde emerge o mundo do sujeito e do social-histórico” 

(OLIVEIRA; PERES, 2009, p. 461). No entendimento de Castoriadis (2006) a existência do 

homem se dá “na” e “pela” sociedade, sendo ele - o homem - um ser bio-psico-social. 

Biologicamente nasce inapto à vida tendo sua sobrevivência possível pela sociedade como 

instituição, a qual por sua vez é repleta de significações. Ao referir-se à instituições fala de 

“um conjunto de ferramentas, da linguagem, dos métodos de fazer, das normas e dos valores” 

(p.64) que permeiam as relações e a vida em sociedade. Já as significações imaginárias que às 

constituem referem-se ao “tecido de sentidos que penetram na vida social, a dirigem e 

orientam: significações imaginárias sociais” (p. 65). 

Entendemos o professor como alguém em constante vir a ser. Ele se constitui 

professor na intrínseca relação entre sua pessoalidade e sua profissionalidade, que são 

permeadas por componentes históricos e culturais. Isso sugere que sua formação vai muito 

além de pensá-la em termos técnicos ou disciplinares. É pensá-la como ato de autoria na inter-

relação com os pares, com a instituição, com os alunos e com suas histórias vividas. 

Nesse sentido, a profissionalidade é entendida aqui, de acordo com Alves e André 

(2013), como um signo qualificador de determinada categoria em busca, individual e coletiva, 

por reconhecimento e desenvolvimento de determinado trabalho, profissão. Em termos de 

profissionalidade docente me refiro, embasada em Nóvoa (2009) e Cunha (2010), à cultura 

profissional, às dimensões do trabalho, aos saberes, ao contexto da prática pedagógica, enfim, 

às especificidades da profissão docente. 

Os componentes históricos e culturais referem-se às dimensões relacionais e de 

construção coletiva na inter-relação entre os pares e os atores do contexto educacional, que 

envolvem as conjunções sócio-histórico-culturais de todos os envolvidos. Dito de outra forma 

remete a vidas que se encontram em determinado espaço-tempo e se colocam em movimento 

formativo. 

Além disso, pensar a autoria no fazer docente é um ato cuja relação com os pares, se 

põe com a instituição, com os alunos e com suas histórias vividas em um movimento de 

construção do protagonismo no processo de formação. É colocar-se consciente e 

reflexivamente no contexto e no processo. 



 

No Brasil, contemporâneo a língua de sinais ganhou espaço a partir do “movimento 

social surdo brasileiro”, conforme explicitado na apresentação deste trabalho. Em função das 

lutas desse movimento, conforme explicitado no capítulo de apresentação, a Libras teve seu 

status linguístico declarado, os surdos passaram a ser reconhecidos como minoria linguística e 

cultural e a educação bilíngue percebida como necessária. 

Assim, em abril de 2002 foi aprovada a Lei n.º 10.436/02, que dispõe sobre a língua de 

sinais como meio oficial de comunicação e instrução das pessoas surdas. Posteriormente, em 

dezembro de 2005 foi promulgado o Decreto n.º 5.626/05, que regulamenta essa Lei, tendo os 

surdos brasileiros assegurado o direito legal de usar a língua de sinais a partir de uma política 

linguística que proporcione a sua inclusão social. Entre as ações a serem implementadas a 

partir do citado decreto destacamos a determinação da inclusão da Libras como uma 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de licenciaturas/formação de professores. 

Com a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores, a partir do Decreto 5626/2005, surge a necessidade de profissionais 

docentes dessa língua. Para tanto, assim expressa o decreto supracitado, em seus artigos 4º e 

5º. Porém, como ela passou a fazer parte dos currículos, sem a existência de curso específico 

de Letras/Libras, o mesmo Decreto traz uma alternativa provisória, em seu artigo7º - a 

realização de provas de proficiência em Libras – PROLIBRAS. 

Paralelo ao PROLIBRAS, o Brasil vem investindo na formação de professores de 

Libras em nível superior através da abertura de cursos de Licenciatura em Letras/Libras em 

vários estados brasileiros, desde o ano de 2016. Contudo, conforme mencionado 

anteriormente, a demanda por esse profissional se faz necessária pari passu a essa formação, 

tornando os trajetos formativos dos professores, que estão atuando há algum tempo, distintos 

e significativos para o entendimento do que fazem – a docência da Libras no ensino superior – 

e porque fazem desta forma – saberes da docência mobilizados e significações que embasam 

esse fazer. 

 

Metodologia 

 

Metodologicamente optamos por uma pesquisa qualitativa, por meio de narrativas 

orais, considerando que, de acordo com Benini e Brancher (2005, p. 05): 

[...] as narrativas estão imbuídas na expressão dos desafios de conhecimento ao 

longo de uma vida. Tais conhecimentos estão inseridos no que de mais sensível foi 

demarcado em um determinado período histórico, seja pelo viés das potencialidades 

individuais, seja na construção coletiva dos conhecimentos no plano da consciência. 

 



 

O processo de narrar-se dá vida às experiências refazendo caminhos e atribuindo-lhes 

sentidos a partir do espaço-tempo de hoje. Porém, embora sejam narrativas individuais 

contextualizadas e (re)significadas hoje, são fruto de uma história vivida em outro 

tempolugar, imbricada com outras histórias narradas ou caladas, tornando-as expressão de um 

singular-plural (Josso, 2006). 

Nesse sentido, Oliveira (2005, p. 253) coloca as narrativas como possibilidade de dar: 

 

[...] visibilidade aos processos pessoais, individuais e coletivos de formação do 

professor e, traz para o cenário da formação continuada os saberes construídos sobre 

a docência, sobre a escola, sobre a sala de aula, sobre o professor, sobre a avaliação, 

enfim, sobre as questões pedagógicas e sociais da profissão. 

 

O trabalho com narrativas visa dar voz aos atores do processo de formação, partindo 

do entendimento de que os saberes da docência são construídos individual e coletivamente 

sem um tempo determinado ou estanque como o da formação inicial, por exemplo. Visa  

vivificar as experiências de cada indivíduo e transformá-las em oportunidade formativa, tendo 

em vista que narrativa é condição humana de vida, nos termos de Clandinin e Connelly (2015, 

p.48) 

[...] a vida – como ela é para nós e para os outros – é preenchida de fragmentos 

narrativos, decretados em momentos históricos de tempo e espaço, e refletidos e 

entendidos em termos de unidades narrativas e descontinuidade. [...] Para nós, 

narrativa é o melhor modo de representar e entender a experiência. Experiência é o 

que estudamos, e estudamos a experiência de forma narrativa porque o pensamento 

narrativo é uma forma-chave de experiência e um modo-chave de escrever e pensar 

sobre ela. Cabe dizer que o método narrativo é uma parte ou aspecto do fenômeno 

narrativo. Assim, dizemos que o método narrativo é o fenômeno e também o método 

das ciências sociais. 

 

Destarte, buscamos através das narrativas dos colaboradores da pesquisa dar evidência 

aos saberes e às significações dos docentes de Libras do Ensino Superior, que se constituem 

de formas distintas, por caminhos diferenciados, mas convergem hoje em um mesmo 

momento histórico e social, enfim, “procurar ouvir o lugar desses processos e sua articulação 

na dinâmica dessas vidas” (JOSSO, 2004, p. 38). 

A docência da Libras, como uma profissão reconhecida, se estabeleceu a partir de 

muitas lutas do Povo Surdo, as quais levaram ao sancionamento da Lei 10436/2002 e do 

Decreto 5626/2005, que estão embasadas em conceitos como o de Comunidade, Cultura e 

Identidade Surdas, que levam a uma concepção de diferença e não mais de deficiência 

(SKLIAR, 1997; BRITO, 2013; DALL’ALBA, 2013), relativas aos sujeitos surdos. Dessa 

forma, muitos são os caminhos percorridos pelos profissionais que atuam nessa “nova 

profissão” e conhecê-los foi um dos interesses da pesquisa. Para tanto, buscamos nas 

narrativas dos colaboradores suas recordações-referências, sendo que, de acordo com Josso 

(2004, p.40-41) 



 

 
Falar de recordações-referências é dizer, de imediato, que elas são simbólicas do que 

o autor compreende como elementos constitutivos da sua formação. A recordação-

referência significa, ao mesmo tempo, uma dimensão concreta ou visível, que apela 

para as nossas percepções ou para as imagens sociais, e uma dimensão invisível, que 

apela para emoções, sentimentos, sentido ou valores. A recordação-referência pode 

ser qualificada de experiência formadora, porque o que foi aprendido (saber-fazer 

conhecimentos) serve, daí para a frente, quer de referência a numerosíssimas 

situações do gênero, que de acontecimento existencial único e decisivo na simbólica 

orientadora de uma vida. São as experiências que podemos utilizar como ilustração 

numa história para descrever uma transformação, um estado de coisas, um complexo 

afetivo, uma ideia, como também uma situação, um acontecimento, uma atividade 

ou um encontro. E essa história me apresenta ao outro em formas socioculturais, e 

representações, conhecimentos e valorizações, que são diferentes formas de falar de 

mim, das minhas identidades e da minha subjetividade. 

 

Nesse sentido, passamos a apresentar nossos colaboradores através de suas próprias 

palavras, aos quais foram atribuídos pseudônimos de cores, indo ao encontro de suas 

subjetividades e percepções. Para tanto, consideramos os “significados” atribuídos 

subjetivamente às cores que “nos dizem” um pouco de cada um dos colaboradores. Assim, 

Verde alguém com vitalidade, descrita por si mesma da seguinte forma: 

 
A “Verde”, é uma mulher que, uma jovem senhora né, 43 anos, que sempre teve eu 

acho a vida profissional muito maior e muito, com muito mais força do que as 

questões pessoais. Eu acho que existe a namorada “Verde”, a mulher, a amiga 

“Verde”, a esposa, a mãe “Verde”, a filha, a irmã, a tia, a madrinha “Verde”, tudo 

isso existe. Isso tem o seu valor, mas nos últimos anos realmente a profissional 

“Verde” tomou uma dimensão maior. Então a “Verde” é isso, uma mescla de tudo 

isso. (Verde) 

 

Amarel@ é alegre e pondera que “O professor precisa ter alegria, ser mediador, 

expressivo, estimular os alunos, eu gosto disso”. Lilás é uma cor mística que, dentre outras 

coisas, significa transformação e foi atribuída a esta colaboradora por demonstrar em sua 

narrativa essa busca, ou seja, por estar em um movimento de transição: 

 
Pela questão profissional ainda tentando ... como é que a gente diz... ver qual é o 

meu lugar dentro desse espaço, dessa instituição. Vendo o que eu quero fazer depois 

dessa - a gente não pode dizer última formação – o doutorado, mas pensando, a 

partir dessas formações que eu tive aqui e com a realidade que a gente tem aqui no 

departamento [X], com as disciplinas de Libras, tentando ver o que eu quero com 

isso, o que eu quero fazer. Nesse momento eu estou assim: observando, conversando 

com algumas pessoas, pra ver qual a necessidade com relação à Libras a gente está 

tendo aqui na universidade.(Lilás) 

 

 Marrom, por sua vez, demonstra preocupação com a responsabilidade, sendo que sua 

“palavra de ordem” é “[...] comprometimento! Para mim ser docente é ser comprometido! 

[...] na minha realidade eu acho que tu tens que ser responsável e é por isso que às vezes eu 

sou muito ansiosa porque eu sou muito apegada a essa ideia de ter compromisso com o que 

eu faço”.  

Bege é uma pessoa que transmite calma que se descreve da seguinte forma: 



 

 
Eu sou calmo, sempre muito calmo. Sou atento, responsável. Gosto de sair, passear, 

encontrar com os amigos, conversar. Gosto de fazer algumas leituras, aprender 

mais, ter novos conhecimentos. Gosto de conhecer novos lugares, lugares diferentes 

em outras cidades. Sou interessado em aprender sempre mais sobre a vida, me 

preparar para o que está por vir. (Bege)  

 

Vermelh@ se descreve como “[...] uma pessoa feliz, de bem, sou surda”. Em todos os 

contatos que tivemos, bem como durante a entrevista, transborda a energia característica dessa 

cor, sempre com um largo sorriso no rosto. 

Assim, a população da pesquisa são os professores de Libras efetivos da Instituição, os 

quais compuseram uma amostra de seis docentes, tendo em vista a organicidade dos dados, 

orientada pelos estudos com narrativas orais. A opção por uma amostra com um número 

significativo, porém não exagerado de colaboradores, torna viável a compreensão e análise 

dos dados de forma adequada. Optamos, também, por uma amostra de professores surdos e 

ouvintes, tendo em vista a realidade dos profissionais das instituições investigadas. Assim, 

temos Amarel@, Vermelh@ e Bege como colaboradores surdos, e Verde, Lilás e Marrom 

como colaboradores ouvintes. 

Como procedimentos para a produção de dados, a realização de entrevistas 

individuais, do tipo semiestruturada guiada com os professores, onde possam narrar o mais 

livremente possível sobre seu trajeto formativo, tendo algumas questões-chaves para guiá-los, 

caso seja necessário. Para tanto, as entrevistas realizadas com os colaboradores surdos foram 

realizadas em Libras e gravadas em vídeo, com posterior tradução para o português escrito. 

Com os colaboradores ouvintes foram gravadas em áudio e transcritas. 

Para a interpretação dos dados utilizei a Análise de Conteúdo, seguindo os 

pressupostos de Bardin (2002), que a define como 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição de conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

A opção por esta forma de análise se dá em função da busca por uma possível 

compreensão do que está implícito ou explícito nas narrativas e nas observações, na tentativa 

de classificá-los em categorias temáticas, relacionadas ao contexto histórico, psicológico, 

político e social do narrado e do vivido. 

 

Resultados e discussões 

 



 

No que refere-se aos trajetos formativos dos colaboradores da pesquisa, elaboramos 

dois gráficos, os quais ilustram as experiências profissionais (gráfico 1) e os cursos formais 

que frequentaram (gráfico 2).  

 

Fonte: Dados dos autores, 2017. 

 

Fonte: Dados dos autores, 2017. 

 

Esses dados nos possibilitam visualizar os caminhos percorridos e que possibilitaram a 

formação como docentes de Libras. Através deles podemos perceber que 50% dos 

colaboradores possuem tempo de docência superior ao tempo de docência de Libras, o que 

indica saberes da experiência pedagógica. Além disso, 100% deles possuem formação em 

licenciaturas, sendo 50% formados em Licenciatura Letras/Libras, o que nos leva a perceber 

que todos possuem conhecimentos específicos da formação de professores. Salientamos que 

embora o PROLIBRAS não seja uma formação específica, no contexto deste trabalho e da 

profissão de docente de Libras é um dado importante a ser considerado, tendo 50% dos 

colaboradores aprovados nesse processo. 



 

 

Conclusões 

 

Ao que se refere ao trajeto formativo, mais especificamente aos cursos formais ou 

certificações aos quais participaram os dados demonstram que são todos professores formados 

em cursos de Licenciatura, alguns com duas graduações, além disso, passaram pelo exame de 

proficiência em Libras destinado à certificação de docentes – PROLIBRAS. Na mesma 

proporção, em sua maioria são professores com mestrado e doutorado o que indica o perfil de 

formação acadêmica exigido para ingresso nas instituições de ensino superior. 

Em sua maioria encontraram-se efetivamente com a Libras na adolescência ou adultez 

(quatro), mesmo que tenham tido algum encontro básico com ela na infância. A aprendizagem 

da Libras ocorreu através do contato com a comunidade surda, de cursos específicos 

particulares durante a graduação e no ingresso no mercado de trabalho formal. 

No que se refere aos saberes e disposições para a docência os professores 

entrevistados convergem no entendimento de que é importante saber o conteúdo específico – 

a língua – enquanto saber disciplinar, mas indicam também os saberes relacionados ao 

contexto da prática pedagógica, aos alunos, à organização, planejamento e desenvolvimento 

da aula, enfim, os múltiplos saberes que envolvem a docência como um todo. Indicam 

também as distintas origens desses saberes que se estabeleceram desde a entrada na escola 

como alunos e se desenvolvem ao longo da vida, indicando a temporalidade da formação e 

desenvolvimento profissional, sendo este um processo contínuo. 

Assinalaram, também, a importância do trabalho coletivo e das trocas entre os pares 

como um dispositivo de formação significativo, mesmo porque mostram não haver espaços e 

lugares instituídos para a formação continuada especificamente para o exercício da docência 

da Libras – saberes pedagógicos e didáticos -, nem mesmo no que se refere à apropriação das 

mudanças linguísticas. 
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