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RESUMO 
  
Nos últimos anos, aumentou o número de alunos surdos no ensino superior, este fenômeno está 

diretamente ligado a movimentos internacionais e nacionais que abordam e discutem a implementação 

de políticas sobre questões da educação inclusiva. Porém, o ingresso por si só não assegura a 

permanência e conseguinte conclusão da graduação por artes destes alunos, é necessário que hajam 

estratégias e recursos, como o intérprete de libras, para que os alunos surdos tenham as mesmas 

oportunidades em relação aos alunos ouvintes. Para entendermos mais sobre a permanência destes 

alunos no ensino superior, (ALMEIDA 2001; Diniz, 2001) informam que os primeiros semestres são 

os preditores do sucesso acadêmico de estudantes na graduação, assim, investiga este período neste 

estudo. O objetivo deste estudo foi analisar, mediante dados acadêmicos, é caracterizar o perfil de 

estudantes surdos ingressantes nos cursos de graduação de uma instituição pública de Minas Gerais e 

sua trajetória acadêmica nos primeiros semestres do curso.  Aproveitamos o contato com os dados 

acadêmicos destes alunos, coletamos e realizamos a pesquisa descritiva, a partir da análise dos dados e 

interseção entre eles. Dessa forma, chegamos a conclusão que o suporte atual para o bom desempenho 

e permanência do aluno surdo no ensino superior ainda é pouco eficiente. Desta forma, é necessária 

uma análise sistemática acerca dos recursos inclusivos em questão, a fim de regulamentarizar 

propostas que sejam realmente mais efetivas.   
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INTRODUÇÃO 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira Legislação e Documentos (INEP) relativos à educação superior, no período de 

2009 a 2017, o número de alunos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento 

ou Altas Habilidades/Superdotação matriculados em cursos de graduação aumentou de forma 

significativa (INEP, 2017). Enquanto em 2009 apenas 20.530 alunos com deficiência estavam 

matriculados em instituições de ensino superior, em 2017 este número passou para 38.272. 

Quanto aos alunos surdos, em 2009, 1.801 alunos surdos estavam matriculados em cursos de 

nível superior, aumentando para 2.138 alunos surdos e 139 surdos cegos na mesma situação 

no Brasil, no ano de 2017 (INEP, 2017).   

Esta mudança só foi possível por meio de movimentos nacionais e internacionais que 

abordaram a questão da educação inclusiva. Um movimento internacional importante foi a 

Declaração de Salamanca, produto da “Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais: acesso e qualidade”, ocorrida na Espanha em 1994. Este movimento trouxe 

proposições necessárias à metodologia de ensino inclusivo, pois ela assegura, que a educação 

das pessoas com deficiência faça parte integralmente do sistema educativo (DECLARAÇÃO 

DE SALAMACA, 1994).  

Na perspectiva de inclusão de pessoas surdas, dentre os movimentos nacionais que 

favoreceram o crescimento do número de matrícula desta população no ensino superior, 

destacam-se a sanção da Lei nº 10.436 em 24 de abril de 2002 e da aprovação da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A Lei nº 10.436, 

reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras, como meio de comunicação e expressão dos 

surdos, seja na transmissão de ideias e fatos, ou como uma via de acesso à educação e outros 

serviços junto ao poder público LACERDA, (2009). Já a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, aprovada em 7 de janeiro de 2008, procurou 

acompanhar os avanços do conhecimento e das lutas sociais, e dispõe sobre as políticas 

públicas promotoras de uma educação inclusiva e de qualidade para todos os alunos.   

Sabe-se, no entanto, que o ingresso por si só não assegura que estes estudantes tenham 

condições de permanência na instituição de ensino superior, nem que concluirão os estudos e 

sairão da universidade preparados para o mercado de trabalho, que é competitivo e 

excludente. (DAROQUE, 2016). É necessário que haja estratégias e recursos para a 



 
  

permanência e conseguinte conclusão da graduação destes alunos. Estas estratégias provêm de 

políticas públicas aplicadas, que ditam sobre o planejamento e a organização de recursos e 

serviços para a viabilização da acessibilidade arquitetônica, das comunicações, dos sistemas 

de informação, dos materiais didáticos para os alunos. (BRASIL, 2008).   

Segundo Harrison & Nakasato (2004), a entrada do surdo no ensino superior traz uma 

série de enfrentamentos, já que este aluno é subordinado à uma cultura dominante ouvinte que 

limita o acesso do surdo em atividades acadêmicas nas Universidades. Com o intuito de 

minimizar esta barreira, uma das estratégias utilizadas no ensino superior é o auxílio do 

Intérprete de Língua de Sinais (ILS) no âmbito acadêmico. O intérprete de Libras é o 

profissional responsável por dar acessibilidade linguística aos alunos surdos da Educação 

Básica ao Ensino Superior, interpretando da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a 

Língua Portuguesa (LP) e vice-versa, os conteúdos tratados no espaço educacional.   

Vitória (2008) descreve que a metodologia de intérpretes para sujeitos surdos, 

incluindo estudantes de ensino superior, se faz como uma forma de compreensão e 

intermediação de um processo comunicacional entre ouvinte e surdos ou vice-versa, além de 

que, estes profissionais concebem a transição entre textos em português para a estrutura de 

Libras e vice-versa, auxiliando e favorecendo o aluno na sua permanência e integração no 

meio acadêmico.  

Além disso, a universidade tem o compromisso social e acadêmico de fornecer ações 

institucionais que favoreçam a interação e participação dos estudantes no âmbito universitário, 

buscando um acesso mais democrático e de garantia à permanência de todos os estudantes a 

partir de políticas abrangentes em diferentes contextos sociais dos discentes. (TINTO, 1993).  

A política nacional de educação inclusiva tem como uma de suas ações a 

implementação institucional, de programas e ações que contribuem para a permanência de 

estudantes na educação superior.  

[...] condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços paradigma 
médico (classificação pela deficiência) e se adote o paradigma educativo 
(identificação, descrição e avaliação das necessidades educativas especiais), de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de  comunicação e informação, por 
“pessoa portadora de deficiência” ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2004, p. 
45-46).  



 
  

Sabe-se que o sucesso acadêmico do estudante tem como melhor preditor, a forma de 

resolução interpessoal do mesmo durante período de transição da saída do ensino básico para 

o ingresso no ensino superior. Assim, é fundamental conhecer a forma com que buscam se 

adequar às várias mudanças, em termos pessoais, sociais e acadêmicos, diante das 

dificuldades para adaptação à instituição universitária. Segundo Almeida (2001) e Diniz, 

(2001), o desenvolvimento de competências para a integração no ensino superior em seus 

primeiros semestres acadêmicos prediz sobre o sucesso do aluno no decorrer de sua 

graduação.   

 Considerando a importância dos primeiros anos para adaptação dos alunos surdos nos 

cursos de ensino superior, o suporte oferecido para mediação destes alunos ao meio 

acadêmico e a necessidade de buscar estratégias que de fato possam auxiliar na permanência 

destes alunos na universidade, o objetivo deste estudo é caracterizar o perfil de estudantes 

surdos ingressantes nos cursos de graduação de uma instituição pública de Minas Gerais e sua 

trajetória acadêmica nos primeiros semestres do curso.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

METODOLOGIA  

Trata-se de estudo transversal descritivo, com base em dados secundários, com o 

objetivo de caracterizar o perfil de estudantes surdos ingressantes, independente da 

modalidade de vagas, nos cursos de graduação de uma instituição pública de Minas Gerais e 

conhecer a trajetória acadêmica desses alunos nos primeiros semestres do curso.  

Foram coletadas informações de estudantes surdos que, após aprovação no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), ingressaram em uma instituição de ensino superior, via 

SISU, no ano de 2018.  

Para caracterização da amostra e trajetória acadêmica, utilizou-se banco de dados 

secundários com informações do cadastro inicial, do histórico escolar e relatório de 

integralização acadêmica.   

As variáveis de análise para caracterização da amostra foram: Idade, sexo, 

naturalidade, escola em que cursou ensino médio, ano de término do ensino médio, uso da 

comunicação oral e área do conhecimento do curso de ingresso     

Para caracterização da trajetória acadêmica destes alunos nos primeiros anos do curso, 

as variáveis de análise foram coletadas por meio de informações da integralização acadêmica, 

que contaram com as seguintes variáveis: número de disciplinas previstas por semestre, 

número de disciplinas matriculadas por semestre; ocorrência de trancamento parcial e/ou total; 

carga horária total dos cursos; tempo padrão e máximo para conclusão do curso e Rendimento 

Semestral Global (RSG).  

Considera-se “disciplinas previstas” aquelas disciplinas oferecidas pelos cursos nos 

dois primeiros semestres, sendo que o aluno tem autonomia para realizar a quantidade de 

matrículas que desejar, respeitando a carga mínima de créditos e de horas a ser cursada em 

cada semestre. Vale destacar que cada curso de graduação possui seu próprio critério para 

contabilização, o que permite diferenças no número de disciplinas matriculadas pelo aluno.   

Além disso, cada curso exige uma carga horária total a ser cursada pelo aluno para 

conclusão da graduação, dentro de um tempo padrão e máximo de integralização.   

No contexto universitário algumas ocorrências são permitidas como, por exemplo, o 

trancamento total ou parcial das disciplinas em que se matriculou. O trancamento total de 



 
  

matrícula é a suspensão total das atividades acadêmicas do aluno no semestre. O trancamento 

parcial é a suspensão da matrícula em uma ou mais disciplinas, respeitando o limite mínimo 

de créditos, previsto pelo curso.   

Considerou-se “Rendimento Semestral Global” (RSG) o valor do conceito de cada 

atividade em que o aluno se matriculou no semestre, excluídas aquelas porventura trancadas, 

multiplicado por seu respectivo número de créditos. Os produtos assim obtidos são somados, e 

o resultado é dividido pelo número total de créditos em que o aluno se matriculou no referido 

semestre.  

Os dados obtidos foram digitados e catalogados no programa Microsoft Excel, para 

realização de análise descritiva com base na frequência, média e desvio padrão das variáveis.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

RESULTADOS  

No ano de 2018 ingressaram 5 (cinco) alunos surdos em diferentes cursos de 

graduação da IES, mas preferencialmente da área de Linguística. A maioria são mulheres, 

naturais de Belo Horizonte, com média de idade de 28,2 (±10,71) anos. Observou-se que 

todos frequentaram escolas inclusivas no ensino médio e que apenas 20% dos alunos possuem 

algum tipo de comunicação via oral, como apresentado na tabela 1.   

  

Tabela 1- Caracterização dos estudantes surdos ingressantes em uma Universidade Pública de 

Minas Gerais - Brasil  

 Características      
 

  N(5)  %  

Gênero      

Feminino  4  80%  

Masculino  1  20%  

Naturalidade      

Belo Horizonte  3  60%  

Outras Localidades  2  40%  

Escola EM Educação inclusiva      

Sim  5  100%  

Não                          0      0  

Comunicação Oral      

Sim                          1  20%  

Não                          4  80%  

                   Média (anos)  Desvio Padrão   

Idade                    28,2  (±) 10,71  

Tempo Ensino Médio*                      8,2  (±) 12,24  
 

*Intervalo entre o término do ensino médio e o ingresso no ensino superior  

Com relação à trajetória acadêmica destes alunos, observou-se que a maioria escolheu 

cursos da área de linguística, matriculou-se em um menor número de disciplinas em relação 



 
  

ao número de disciplinas previstas por semestre. Também verificou-se um índice de 

aprovação menor que o número de disciplinas matriculadas e um RSG médio de 2,23, 

conforme apresentado na tabela 2.   

Tabela 2- Trajetória acadêmica dos estudantes surdos ingressantes, no ano de 2018, em uma 
Universidade Pública de Minas Gerais - Brasil  

Variáveis  Média  Desvio 
Padrão  

Disciplinas Previstas*  7,4  ± 2,61  
Disciplinas matriculadas*  4,4  ± 1,14  

Disciplinas Aprovadas  3  ± 2,35  
Trancamentos  0  0  
Média RSG  2,23  ±1,70  

* Número de disciplinas considerando o total de disciplinas nos três semestres já cursados.   

Com relação ao percurso curricular, nota-se que a carga horária total média dos cursos 

é de aproximadamente 2500 horas, o tempo padrão e máximo para integralização é, em média, 

de 9 e 15 semestres respectivamente. Observou-se que no período de 3 semestres, os alunos 

surdos concluíram uma média de 93 h, 3,6% do total exigido para integralização, como 

apresentado na tabela 3.    

Tabela 3- Dados relativos ao tempo de integralização e integralizado dos alunos surdos ingressantes em uma 
Universidade Pública de Minas Gerais, no ano de 2018.  

Semestres  Média*  Desvio Padrão    

Tempo  de  integralização  
(semestres)  
 Padrão  

  

9  

    

± 0,71    

Máximo  15  ± 1,41    

Carga horária (h)  

Exigida  

  

2583  

    

± 374,16    

Integralizada  93  ± 67,42    

  

Tendo como parâmetro a carga horária total do curso e o tempo previsto para 

integralização, para conclusão dentro do tempo padrão ou máximo, os alunos deveriam cursar, 

respectivamente, 287 e 172,2 horas por semestre. Nota-se que esta carga horária é bem 

superior àquela já integralizada pelos alunos da amostra (93h), o que, caso essa situação não 



 
  

seja modificada, implicará na necessidade de ampliação do tempo de integralização para estes 

alunos ou na eventual exclusão dos mesmos em atendimento às normas acadêmicas da 

instituição.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DISCUSSÃO  

Os resultados deste estudo apontam para uma trajetória acadêmica dos alunos surdos 

ingressantes nos cursos de graduação bastante peculiar/específica nos primeiros semestres do 

curso. Verificou-se que nos três primeiros períodos do curso, os alunos surdos integralizaram 

3,6% da carga horária total do curso, com um menor índice de aprovação nas disciplinas, com 

rendimento semestral global em torno de 2 e não utilização do mecanismo de trancamento 

parcial ou total.    

O pequeno percentual de integralização pode estar relacionado ao menor número de 

disciplinas matriculadas (4,4) pelos estudantes surdos durante os semestres e aquelas 

aprovadas (3) em comparação ao número de disciplinas exigidas pelos cursos (7,4). Embora 

não seja possível afirmar, a matrícula em um menor número de disciplinas por semestre pode 

ser entendida como uma estratégia adotada pelos alunos/instituição para possibilitar sua 

adaptação ao novo nível de ensino e suas exigências. Cursar um menor número de créditos 

pode permitir/possibilitar maior tempo de estudo, dedicação à atividades de monitoria, melhor 

conhecimento do funcionamento da instituição, atenuando os obstáculos acadêmicos e, 

consequentemente, possibilitando um bom desempenho nas atividades realizadas.   

 No entanto, outros fatores podem indicar algumas dificuldades como, por exemplo, a 

média de aprovação em 3 das 4,4 disciplinas matriculadas, com um rendimento semestral 

global médio de 2,23. Esses resultados trazem a tona questões como o tempo de integralização 

do curso, a formação anterior do estudante surdo, o português como segunda língua e a 

permanência destes alunos nos seus curso.   

Destaca-se a necessidade de avaliar a formação anterior destes alunos e o impacto da 

vida acadêmica no ensino superior. Sampaio & Santos, (2002) explicam que a dificuldade de 

permanência do estudante na Universidade está relacionada à: lacunas no aprendizado que 

alguns estudantes trazem do ensino básico, como por exemplo, a falta de habilidades lógicas, 

que acabam gerando grande impacto no desempenho acadêmico. Além disso, a 

distância/intervalo de tempo entre o término do ensino médio e o ingresso na universidade 

pode ocasionar um aumento dessas lacunas pedagógicas. No caso da amostra pesquisada, o 

intervalo de tempo entre o término do ensino médio e o ingresso no ensino superior foi de 8,2 

anos.  



 
  

Ao comparar a situação dos alunos ouvintes com a dos surdos, encontramos outro 

entrave importante para o bom desempenho destes alunos na universidade, sendo este, a 

dificuldade nos processos que vigoram a aprendizagem na IES, a leitura e a escrita. Segundo 

Vygotsky (1993) linguagem oral é requisito necessário à aprendizagem da linguagem escrita e 

apenas 20% destes alunos possuem algum tipo de comunicação oral utilizando o português    

Com relação à permanência destes estudantes nos seus cursos, com consequente 

conclusão, cabe ressaltar que o desempenho acadêmico é fator crucial. Este indicador é usado 

pela instituição, por exemplo, como critério em processos seletivos e obtenção de bolsas 

acadêmicas, um fator de destaque para o aluno. Também é usado como critério normativo 

para exclusão do aluno. A instituição em estudo determina que rendimento semestral global 

menor ou igual a 1 é considerado insuficiente, levando à exclusão do aluno da Universidade, 

caso ocorra em três semestres, consecutivos ou não. Tal situação pode ser determinante para a 

permanência ou não dos estudantes nesta universidade, especialmente os estudantes surdos.  

Como consequência do baixo rendimento acadêmico, a possível evasão destes alunos 

surdos é preocupante. Estudos apontam que a taxa de evasão no primeiro ano de curso é duas 

a três vezes maiores do que a dos anos seguintes. É de se esperar que haja uma forte relação 

entre o baixo desempenho e a evasão acadêmica, pois existe a dificuldade de resolução dos 

fatores que causam o baixo desempenho acadêmico, durante os semestres iniciais na 

universidade, diminuindo a motivação dos estudantes de continuarem os estudos. (STOFFEL, 

2014).  

Neste sentido, Haynes, Hamilton-Lee & Comer (1988) apontam que os alunos com um 

rendimento escolar abaixo da média apresentam níveis de autoestima significativamente 

inferiores aos de alunos com um rendimento acima da média. O rendimento abaixo da média 

tende a influenciar os aspectos de rendimento da saúde mental e o relacionamento com os 

outros, afetando também a qualidade de vida destes alunos.  

Assim como apontado por Diniz & Almeida (2005), este estudo mostra algumas 

variáveis que podem dificultar a permanência do aluno surdo no ensino superior. As questões 

apontadas indicam a necessidade de que as IES, preocupadas com a inclusão dos alunos 

surdos e, consequentemente com a equidade de oportunidade em relação aos demais 

estudantes, busquem estratégias e suporte pedagógico e acadêmico para além da participação 

do intérprete de libras em sala de aula.    



 
  

Sabemos que este é um processo em construção e que o envolvimento destes alunos é 

imprescindível, a fim de que as mudanças necessárias sejam implementadas e efetivas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

CONCLUSÃO  

Sabendo que os primeiros semestres alicerçam o sucesso acadêmico e a permanência 

do estudante na instituição de ensino superior, é necessário que a universidade possa mediar 

os problemas encontrados pelos alunos durante esta fase que ao mesmo tempo é primordial e 

conturbada.  

Verifica-se que para adaptação, o bom desempenho e permanência do aluno surdo no 

ensino superior o suporte oferecido pela IES deve agregar outras ações além da 

disponibilização do profissional intérprete de libras. Para tanto, faz-se necessária uma análise 

sistemática acerca destas diferentes ações possíveis, a fim de implementar propostas 

aplicáveis à realidade deste público.  
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