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Resumo: Ao tratar da temática de acessibilidade e inclusão de estudantes surdos, não 

podemos deixar de dar voz aos principais atores desse processo que são os próprios estudantes 

surdos, assim, o objetivo desse estudo foi analisar como estão estruturados os processos de 

gestão relacionados à acessibilidade e à inclusão dos estudantes surdos nos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) para que com os resultados da análise pudessem ser 

propostas melhorias. Cabe ressaltar que os processos de gestão abordados devem ser 

estruturados no intuito de atender as necessidades desses sujeitos e só podemos compreender 

que necessidades são essas conhecendo suas características e buscando identificar quais são as 

expectativas que eles têm relacionadas aos IFs. A metodologia adotada foi o estudo de caso, 

considerando casos múltiplos, sendo objeto do estudo os Institutos Federais do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina. Para o levantamento de dados foi realizada a análise documental, 

considerando a legislação e os documentos normativos institucionais e foram entrevistados  

seis estudantes surdos. Nas entrevistas foi questionado desde como eles conheceram os IFs, 

até como foi para realizar a inscrição no Processo Seletivo, a prova, a matrícula e como foi ou 

está sendo efetivamente o dia a dia em sala de aula; os dados obtidos foram sistematizados 

possibilitando a análise de conteúdo. Os principais resultados indicam que o que os estudantes 

surdos mais precisam é sentirem-se aceitos e respeitados pelos colegas, professores e demais 

servidores da Instituição, sendo que o interesse em querer se tornar uma Instituição inclusiva 

já é um ponto positivo. A aceitação da diferença cultural e linguística é outro fator 

fundamental, sendo que a comunicação em Libras é princípio básico para o ingresso, a 

permanência e o êxito dos estudantes surdos. Além disso, apontam a necessidade em ter 

tradutores/intérpretes de Libras qualificados, e que esse profissional é imprescindível, mas 

que só ele não proporciona a acessibilidade e a inclusão, que outros movimentos institucionais 

devem acontecer para que a inclusão se efetive. O estudo conclui que as necessidades 

apresentadas pelos estudantes surdos e suas respectivas sugestões são possíveis de serem 

acolhidas e vão ao encontro das determinações legais, pois já estão previstos como direito na 

legislação e já integram as políticas institucionais, logo, a solução está nas pessoas e na forma 

em como a gestão pode conduzir esses processos de sensibilização, formação e mobilização, 

tanto dos servidores como dos demais estudantes. 
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Introdução 

 

Proporcionar aos estudantes surdos a acessibilidade nos processos de ingresso e 

permanência nos IFs, bem como, buscar estratégias que permitam a inclusão destes 
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estudantes, a conclusão dos cursos e a inserção na sociedade e no mundo do trabalho é um dos 

desafios para a gestão educacional e corresponde ao compromisso legal e social implícito no 

papel do gestor. 

Assim, no intuito de buscar alternativas para superar esse desafio realizou-se esse 

estudo com o objetivo de analisar como estão estruturados os processos de gestão 

relacionados à acessibilidade e à inclusão dos estudantes surdos nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) 

Para mapear e analisar os atuais processos de gestão e poder propor melhorias foi 

fundamental identificar as principais necessidades dos estudantes surdos, considerando suas 

características culturais e linguísticas e verificar se as ferramentas de comunicação 

institucional e a prova do processo seletivo, estavam acessíveis aos estudantes surdos. Foi 

importante estudar o ingresso desses estudantes porque, conforme argumentado por Lopes 

(2011), somente permitir o acesso não basta para ser uma instituição inclusiva, no entanto, se 

não pensarmos no acesso desses estudantes não teremos como discutir a permanência, tendo 

em vista que sem equidade nos processos de ingresso os surdos provavelmente não se 

tornarão estudantes dos IFs.  

Logo, é importante que as Instituições de Ensino Superior “se mostrem preocupadas e 

atentas ao imperativo da inclusão, abrindo-se para processos mais inclusivos e investindo em 

sujeitos que ainda são invisíveis na comunidade acadêmica.” (PROVIN, 2013, p. 103). 

Partindo dessa afirmação, pretende-se com esse estudo dar visibilidade e fala aos 

surdos e assim, identificar possíveis melhorias nos processos de acessibilidade e inclusão a 

partir do olhar desses estudantes. 

 

Marco Teórico 

 

Para iniciar o marco teórico é importante ressaltar que os estudos surdos em educação, 

conforme Lopes (2011), apresentam uma orientação culturalista, marcando uma posição 

política e epistemológica. Esse posicionamento pode ser complementado pelos estudos de 

Skliar (1998) onde é afirmado que: 

 

Os Estudos Surdos em Educação podem ser pensados como um território de 

investigação educacional e de proposições políticas que, através de um conjunto de 

concepções linguísticas, culturais, comunitárias e de identidades, definem uma 

particular aproximação – e não apropriação – com o conhecimento e com os 

discursos sobre surdez e o mundo dos surdos. (SKLIAR, 1998, p. 29). 
 



 

O próprio Decreto Nº 5.626/2005 define a pessoa surda como aquela, que por ter uma 

perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Os estudos sobre a surdez nos mostram a importância da cultura para o sujeito 

construir sua própria identidade e se estabelecer como indivíduo na sociedade e a questão de 

sua escolarização que devem estar incluídos num contexto crítico relacionado à situação 

linguística, social, comunitária e cultural. Pois os surdos “têm características culturais que 

marcam seu jeito de ver, sentir e se relacionar com o mundo, e a cultura do povo é visual”. 

(QUADROS, 2002, p.10). 

 Conforme Skliar (1998, p.11), “a cultura surda é toda voltada ao visual” e por 

isso o surdo tem como primeira língua (língua materna) a Libras, e a leitura para ele só tem 

significado pleno na sua língua. Mesmo sabendo o português, ao ler vai ter de associar a 

palavra ao sinal em Libras. Esse embasamento conceitual é relevante para dar significado aos 

resultados desta pesquisa. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada foi o estudo de caso, considerando casos múltiplos, sendo 

objeto do estudo os Institutos Federais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Para o 

levantamento de dados foi realizada a análise documental, considerando a legislação e os 

documentos normativos institucionais e foram entrevistados 6 (seis) estudantes surdos – 3 

(três) de cada uma das Instituições - e na conversa foram abordados assuntos referentes ao 

acesso e a permanência nos IFs. Nas entrevistas foi questionado desde como eles conheceram 

o IF, até como foi para realizar a inscrição no Processo Seletivo, a prova, a matrícula e como 

foi ou está sendo efetivamente o dia a dia em sala de aula. 

As entrevistas com os estudantes surdos foram realizadas em dois blocos, no primeiro 

foi questionado como esses estudantes conheceram a instituição – para poder identificar o que 

pode ser realizado na divulgação institucional – e em seguida foi proposto que eles 

realizassem a simulação da inscrição no Processo Seletivo de cada uma das Instituições, 

sendo estimulados à explorarem o site institucional, bem como, o portal de ingresso e os 

documentos relativos aos procedimentos de inscrição e matrícula.  

Após a coleta, os dados foram sistematizados o que possibilitou a análise de conteúdo 

e a elaboração da proposta de intervenção. 

 



 

Resultados 

 

 Os principais resultados indicam que o que os estudantes surdos mais precisam é 

sentirem-se aceitos e respeitados pelos colegas, professores e demais servidores da Instituição. 

Para chegar a estes resultados, considerando que todas as informações para o ingresso são 

disponibilizadas no site das Instituições, através de documentos oficiais, e que ambas as 

Instituições no período da coleta de dados estavam com o Processo Seletivo de ingresso em 

andamento, foi proposto aos estudantes que eles pudessem simular sua inscrição e que 

apresentassem a sua percepção sobre a acessibilidade das informações disponibilizadas 

atualmente, e que a partir dessa simulação apresentassem sugestões do que poderia ser feito 

para tornar os sistemas e os documentos mais acessíveis. 

Em ambas as instituições os estudantes ressaltaram a importância da utilização do 

banner do Processo Seletivo na página principal. Justificando a colocação, os estudantes 

relataram a dificuldade que enfrentam para encontrar as informações quando é utilizado muito 

texto e poucas imagens, principalmente porque o vocabulário do surdo em português é 

reduzido se comparado ao vocabulário de uma pessoa ouvinte. Tal exemplificação foi 

apresentada por um dos entrevistados, identificado como “estudante A”, quando apontou que, 

caso não tivesse o banner teria que procurar a palavra “ingresso” no menu, e que essa palavra 

não tinha sentido, citou que: 

 

“[...] ingresso uso para ir show, ir cinema, eu ia procurar a palavra vestibular [...] 

percebi que ingresso e processo seletivo eram as palavras usadas para fazer prova e 

estudar no IF quando vi a imagem com essas palavras juntas e a figura dos 

estudantes, assim que aprendi que usam processo seletivo no lugar de vestibular”. 

(Estudante A). 
 

Com o relato desse estudante podemos perceber a importância da imagem e do visual 

na construção do sentido do texto escrito em português. Esta constatação vai ao encontro do 

que foi afirmado por Reily (2003, p. 169), quando ela destaca a importância do canal visual 

para o surdo e afirma “o poder constitutivo da imagem, tanto no sentido de ler imagens quanto 

no de produzi-las”. Essa é uma importante contribuição para a pesquisa, pois retrata a 

necessidade de explorar o visual e refletir sobre a utilização de termos mais compreensíveis 

em todos os processos relacionados ao acesso e a permanência dos estudantes surdos no IFs. 

O “estudante B” também fez um apontamento interessante quanto à utilização das 

palavras em português, apresentando sua preferência pelo uso do termo “vestibular” ao invés 

de “processo seletivo”, ressaltando que “a palavra ‘seletivo’ pouco confuso porque depende 

do contexto. Pode ser usada, por exemplo, para escolher alguma coisa.” (Estudante B). 



 

Após acessar Portal de Ingresso todos os estudantes participantes da pesquisa foram 

diretamente para o local onde estava escrito “inscrição”, sendo que nenhum deles buscou 

informações no Edital ou no Manual do Candidato. Quando questionados se eles sabiam 

como estava organizado o processo seletivo, quando seriam as provas ou o que eles 

precisavam fazer para ter intérprete de Libras, apenas o “estudante E” relatou que essas 

informações deveriam estar no edital, mas ao mesmo tempo que demonstrou saber o que era o 

edital disse que o mesmo “é muito complexo, tem muitas informações e é muito difícil de 

entender.” (Estudante E). 

O “estudante E”, que relatou saber o que era o edital, disse que seria bom fazer vídeo 

em Libras com as informações principais, mas que esse vídeo precisa estar visível, não 

adianta estar em outras abas, onde o candidato surdo vai ter que procurar. Ainda citou que 

quando fez a prova para ingressar no IF, em 2015, “tinha o vídeo com as informações 

referentes ao período de inscrição, data e local da prova, e, também, que tinha um outro vídeo 

que explicava como fazer inscrição de graça.” (Estudante C). O entrevistado concluiu dizendo 

que ficou surpreso que nesse ano não tinha o vídeo para o Processo Seletivo.  

Nesse relato surgem dois pontos muito importantes, o primeiro deles é a 

incontinuidade das ações, sendo que as instituições avançam proporcionando mecanismos de 

inclusão, como por exemplo, as informações sobre o edital em Libras, mas nos anos seguintes 

estas ações deixam de ser realizadas, o que de certa forma é incoerente, considerando a 

exigência legal estipulada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, publicado em 2015, que 

declara como dever das Instituições de Ensino Superior disponibilizarem os editais de 

Processos Seletivos traduzidos para a Libras. O outro ponto que chamou a atenção nesse 

relato foi que os surdos não conhecem sobre a possibilidade de solicitar isenção da taxa de 

inscrição, sendo que 100% dos estudantes entrevistados disseram não conhecer nem mesmo o 

significado da palavra “isenção”. Ao explicar o significado da palavra, o “estudante C” disse 

que essa informação é muito importante para os surdos, que já têm um custo adicional para 

realização das provas, pois, segundo ele: 

 

“O surdo paga mais caro para fazer prova e para entrar nos IFs porque precisam 

pagar a inscrição e também precisam entregar atestado médico para provar que é 

surdo, e sempre pedem para o atestado ter sido feito pelo médico no máximo há 90 

dias. Assim pagamos inscrição, pagamos consulta do médico, e tem vezes, que 

precisamos mandar o atestado médico pelo correio, por Sedex, assim o surdo precisa 

de mais dinheiro para poder fazer a prova e têm surdos que não se inscrevem para 

fazer a prova porque não tem dinheiro.” (Estudante C). 
 



 

Mesmo o “estudante C” que relatou ter visto o vídeo em Libras em anos anteriores 

explicando sobre a inscrição gratuita não relacionou a possibilidade de gratuidade com a 

palavra “isenção”. Assim, frente ao desconhecimento sobre a palavra “isenção”, os 

entrevistados foram questionados se sabiam o que significava a palavra “cotas”, e mais uma 

vez 100% dos estudantes participantes da pesquisa declararam não conhecer a palavra. Essa é 

uma situação muito delicada e merece a atenção dos gestores, pois as cotas são criadas como 

política pública para dar oportunidades às pessoas que por inúmeras razões ficam excluídas da 

sociedade, sendo que para os surdos as cotas para pessoas com necessidades educacionais 

específicas são de extrema relevância, pois na forma como as avaliações são elaboradas o 

surdo dificilmente terá a mesma condição de acesso, mas, essas informações não chegam até 

eles. 

Na sequência, os entrevistados realizaram a simulação da inscrição e foram apontando 

quais eram as palavras desconhecidas e sugerindo alterações no sistema de inscrição. Tendo 

em vista que muitas informações se repetem no sistema e nos documentos tanto do IFRS 

como do IFSC, apresento aqui quais foram os pontos de maior relevância destacados pelos 

estudantes entrevistados, considerando as dificuldades, os pontos positivos e as sugestões de 

alteração, não identificando a instituição.  

Ao acessar a primeira página da inscrição os candidatos surdos já se depararam com 

alguns desafios. Os entrevistados relataram não conhecerem as palavras “integrado”, 

“concomitante” e “subsequente”, sendo necessária a explicação dos seus significados. Como 

alternativa, 66,7% dos estudantes entrevistados sugeriram que poderia ser utilizado vídeos em 

Libras explicando cada uma dessas palavras, sendo que esses vídeos poderiam ser 

disponibilizados por meio de links na própria palavra. Além disso, sugeriram que no lugar da 

palavra “superior” fosse utilizada “graduação”. 

Na sequência, os entrevistados questionaram sobre o significado das palavras “destro” 

e “canhoto”, onde o “estudante C” disse que “seria melhorar utilizar a pergunta: você escreve 

com a mão direita ou com a mão esquerda”. 

Ainda, os candidatos apontaram a necessidade de explicar “órgão expedidor” da 

carteira de identidade, e sugeriram colocar o link com a imagem de uma carteira de 

identidade, destacando onde está localizado o órgão expedidor. Para o preenchimento do 

endereço também tiveram dúvidas pela utilização da palavra “logradouro”, sendo que 

sugeriram a substituição por “rua” ou apenas usar a palavra “endereço”. 

O próximo passo da inscrição é de fundamental importância para os candidatos surdos, 

pois é onde eles informam que são surdos e precisam estar atentos aos procedimentos para 



 

solicitar condição especial para a realização da prova. Nesse item, 100% dos estudantes 

entrevistados manifestaram dúvidas, pois não sabiam se precisava escrever que são surdos, ou 

que precisam de tradutor/intérprete de Libras, ou ainda, se podem solicitar a prova em Libras.  

Ainda, para que o candidato surdo tenha garantida a presença do tradutor/intérprete de 

Libras durante a realização da prova e para que concorra a vaga para pessoa com necessidade 

educacional específica, no caso da instituição ter cotas para esta finalidade, ele precisa 

preencher um formulário específico e apresentar um laudo médico com a identificação do 

Código Internacional de Doença (CID), este procedimento é padrão e consta em todos os 

editais de Instituições de Ensino Públicas.  

No entanto, muitos dos candidatos não leem esta informação no edital. No sistema de 

inscrição foi apresentado como estratégia utilizar um lembrete sobre a necessidade de enviar o 

formulário, só que, os estudantes participantes da pesquisa tiveram muita dificuldade em 

localizar o documento, sendo que todos eles precisaram do auxílio da pesquisadora, porque 

este formulário é um anexo do Manual do Candidato, que é um documento que fica em uma 

das abas do Portal de Ingresso, junto com o edital, sem contar que, o formulário de solicitação 

de condição especial é um dos últimos anexos do documento e fica após os anexos referentes 

aos documentos necessários para a matrícula.  

Nesse sentido, 100% dos estudantes entrevistados sugeriram que o formulário esteja 

mais acessível, estando disponível, por exemplo, na página inicial do sistema de inscrição, ou 

que no lembrete utilizado atualmente esteja o link direto para o formulário. 

O último passo da inscrição é a modalidade de seleção, que está relacionada ao 

sistema de cotas e a reserva de vagas. Nesse item, são utilizados termos complexos até mesmo 

para os candidatos ouvintes, sendo que o termo “acesso universal” é o que causa maior 

estranhamento aos candidatos. 

Após a pesquisadora explicar o que significa “acesso universal” os entrevistados 

sugeriram que se fizesse vídeo em Libras com essa explicação. Outra palavra desconhecida 

pelos surdos é “egresso”, sendo que após a explicação da pesquisadora, 66,7% dos estudantes 

entrevistados sugeriram a substituição de “egressos de escola pública” por “estudantes que 

estudaram em escola pública”. O “estudante A” relatou que “a palavra egresso muito difícil, 

pensei que tinha relação com deficiente porque na mesma frase escrito reserva de vaga”. 

(Estudante A). Outros termos desconhecidos aos entrevistados foram: renda familiar bruta, 

autodeclarado e pardo, sendo sugerido a utilização de vídeos ou de imagens.   

Finalizada a inscrição, os estudantes entrevistados manifestaram outra preocupação 

com relação a divulgação das informações sobre a realização da prova. O “estudante F” 



 

relatou que quando fez a sua inscrição no Processo Seletivo não conseguia entender o que 

significava a palavra “homologação”, e disse que ficava assustado porque essa palavra 

aparecia muitas vezes, até que pediu para sua mãe explicar o que significava. A sugestão dos 

entrevistados é que tanto na divulgação sobre a prova, como no momento da matrícula, seja 

utilizado pouco texto e muitas informações visuais, com imagens, para possibilitar que o 

surdo, mesmo não conhecendo a palavra, consiga compreender pelo contexto. 

Após simular a inscrição, os estudantes entrevistados foram questionados em como foi 

a prova do processo seletivo quando eles ingressaram na Instituição. Com relação a esta 

informação cabe destacar que, dos participantes da pesquisa, 66,7% deles realizaram a prova 

para ingressar na Instituição e os outros 33,3% ingressaram em cursos técnicos e a forma de 

seleção foi por meio de sorteio público.  

Dos candidatos que realizaram a prova para o ingresso em um dos IFs, o “estudante 

D”, que já concluiu o curso, relatou que conseguiu ingressar na Instituição após três 

tentativas, sendo que nas duas primeiras ele não obteve a aprovação principalmente porque a 

sua nota na redação era muito baixa. Na terceira tentativa ele teve o tradutor/intérprete de 

Libras durante a prova e a redação foi corrigida por equipe de profissionais graduados em 

Letras/Libras, que conhecem a singularidade linguística dos surdos e assim ele obteve a 

aprovação, destacou que nesse período ainda não tinham cotas para pessoas com necessidades 

educacionais específicas, mas que, mesmo assim, conseguiu ingressar no curso superior. Com 

relação à prova objetiva, declarou que “a prova é bastante difícil para o surdo, principalmente 

as questões de gramática do português.” (Estudante D). 

Ao analisar o discurso do “estudante D” trago o princípio da equidade, sendo 

importante refletirmos como a falta de recursos adequados e de processos inclusivos 

interferem na vida das pessoas, pois esse estudante levou 3 (três) anos para conseguir 

ingressar em um curso de nível superior, e o que faltava para que ele tivesse ingressado na 1ª 

tentativa era uma solução simples – ter o profissional adequado para correção da redação. 

Agora eu pergunto: o que esse estudante deixou de viver nesses 3 (três) anos? Que 

oportunidades ele perdeu?  

Logo, a gestão educacional ao pensar nos processos não pode apenas olhar para as 

atividades institucionais, mas deve refletir de que forma as ações ou omissões institucionais 

impactam na vida da sociedade. 

Dos outros estudantes surdos entrevistados que realizaram a prova, 33,3% fizeram a 

prova em Libras e destacaram que a experiência foi muito importante e que se sentiram muito 

respeitados. Realizaram a prova em um laboratório de informática, cada um em um 



 

computador e as questões eram apresentadas no vídeo em Libras, mas que, mesmo assim, 

tinham a prova em português e o tradutor/intérprete de Libras. 

O “estudante A” relatou que “isso foi muito importante, pois como a Libras tem sinais 

regionalizados às vezes o surdo não conhece um sinal que foi utilizado no vídeo, assim 

podiam conferir na prova escrita em português o que aquilo significava.” Esse estudante ainda 

complementou dizendo que “realizar a prova em Libras foi uma oportunidade de conhecer 

novos sinais e novas palavras”. (Estudante A). 

 O “estudante “C” destacou que seria importante ter acesso a essas provas em Libras 

para o surdo poder se preparar, assim como os ouvintes também estudam resolvendo questões 

de provas anteriores. Ainda, disse que é importante ter as duas opções de provas porque têm 

surdos que vão preferir a prova em Libras e têm surdos que vão preferir a prova em 

português. 

Cabe destacar que a elaboração e disponibilização das provas do processo seletivo em 

Libras é uma ação inovadora e merece ser divulgada, pois, a metodologia utilizada para a 

apresentação dos conteúdos pode servir de modelo para produção de outros materiais 

didáticos, informativos e comunicacionais imprescindíveis em todos os espaços formativos. 

Além disso, esta atitude de elaboração de conteúdos acessíveis é uma demonstração de 

respeito e aceitação da cultura surda, indo ao encontro das afirmações de Lopes (2011) 

quando ela ressalta que a aceitação da diferença cultural do surdo acontece a partir do 

momento em que o caráter bilíngue da educação para surdos é reconhecido. 

Após a realização da prova ou do sorteio, ainda relacionado ao ingresso, vem os 

procedimentos para a matrícula, sendo outro desafio para o surdo. Prova disso é que dos 

estudantes entrevistados, 100% precisaram do auxílio de um familiar ou de um amigo ouvinte 

para a realização da matrícula. Todos relataram que isso acontece porque os documentos 

referentes à matrícula são muito complexos, tem muitas palavras diferentes, precisam de 

várias declarações e o surdo tem muita dificuldade de entender. Assim, os estudantes 

entrevistados sugeriram que, da mesma forma como para a inscrição, poderiam ter vídeos 

explicativos em Libras, além de ser fundamental quando o surdo for fazer a matrícula ter o 

tradutor/intérprete de Libras, pois esse profissional não é necessário apenas na sala de aula.  

Após analisar os fatores que interferem para o ingresso dos estudantes surdos nos IFs, 

passei para o segundo bloco da entrevista, onde conversei com esses estudantes sobre a 

permanência na Instituição, buscando identificar como se dá a inclusão atualmente, o que está 

faltando e qual a percepção destes estudantes surdos do que precisaria ter em seu processo de 

formação para que pudessem de fato se sentirem incluídos e preparados para as posteriores 



 

vivências profissionais. Para tanto, foram realizadas 7 (sete) perguntas e os discursos de maior 

relevância e frequência estão apresentados no Quadro 1.  

 

QUADRO 1 – Dados referentes às entrevista realizadas com os estudantes surdos 

PERGUNTAS ELEMENTOS PRINCIPAIS FREQUÊNCIA % 

O que o surdo precisa na sala 

de aula para que tenha acesso 

ao conteúdo? 

Intérprete de Libras 6 100 

Usar bastante o visual/imagens 6 100 

Utilizar exemplos para explicar o conteúdo 6 100 

Atividades práticas, não adianta só ler 4 66,7 

Passar conteúdo em slides ou no quadro, não pode ditar 

e nem explicar ao mesmo tempo em que o surdo está 

copiando  

3 50 

Professor explicar conteúdo pensando em como o surdo 

aprende, ser objetivo e claro 
5 83,3 

O que é importante para que o 

surdo se sinta incluso na 

instituição? 

Que os colegas e professores tentem se comunicar com 

os surdos sem dependerem da intérprete 
6 100 

Que sejam realizadas aulas de Libras para os colegas e 

servidores da instituição 
5 83,3 

Que os colegas ouvintes aceitem os surdos nos grupos 

para realizar trabalhos 
3 50 

Que os colegas e servidores tenham interesse em 

conhecer a cultura surda 
6 100 

Que tentem organizar materiais acessíveis para as aulas 

e se preocupem com a acessibilidade das informações 

nos sites e murais 

5 83,3 

Que o surdo tenha as mesmas possibilidades de 

participar das atividades que acontecem além da sala de 

aula 

4 66,7 

Quais são as dificuldades 

encontradas nas atividades 

avaliativas? 

Uso de palavras formais que o surdo desconhece 5 83,3 

Textos longos e complexos 6 100 

Professor precisa entender que surdo escreve diferente, 

por isso os surdos poderiam responder as questões em 

Libras ao invés de escrever, ou quando professor não 

entende o que o surdo escreveu precisa perguntar  

5 83,3 

Dificuldade em compreender as questões escritas em 

português, precisa de intérprete e em casa a família 

também ajuda 

4 66,7 

Precisa usar dicionário ou ter bastante exemplos 4 66,7 

Como se dá a relação dos 

estudantes surdos com os 

servidores da instituição e 

com os demais colegas? 

Poucos têm interesse em conversar com os surdos 4 66,7 

Só tentam conversar com os surdos quando assunto é 

importante ou sério 
3 50 

No início é difícil, as pessoas têm medo de tentar 

conversar com os surdos, porque têm falta de 

informação, mas depois que conhecem os surdos tentam 

aprender Libras 

2 33,3 

As pessoas tentam escrever para se comunicar 4 66,7 

Difícil, pessoas precisam entender que surdo não é 

mudo 
3 50 

Pessoas ignoram a presença do surdo 3 50 

Algumas pessoas tentam aprender Libras 2 33,3 

Deixam o surdo de lado, falta respeito e não aproveitam 

aprender com o surdo 
1 16,7 

Ouvintes dão risada, conversam e o surdo não sabe o 

que está acontecendo 
2 33,3 

O que faz com que o surdo 

pense em desistir do curso? 

 

Não ter tradutor/intérprete de Libras ou ter 

tradutor/intérprete sem qualificação 
6 100 

Quando o surdo não se sente respeitado 6 100 

Quando tem dificuldade de aprender e percebe que 4 66,7 



 

ninguém se importa com isso 

Quando se sentem excluídos, ignorados ou desprezados 6 100 

Quando não tem acessibilidade nos conteúdos, quando 

não é utilizado o visual, vídeos e exemplos 
4 66,7 

Quando o professor não entende que o surdo é diferente 

e aprende de forma diferente 
4 66,7 

O que é feito quando uma 

palavra não tem um sinal em 

Libras? 

O surdo e o tradutor/intérprete pesquisam com outros 

surdos se conhecem o sinal 
6 100 

Pesquisam com surdos formados em Letras/Libras ou 

com surdos que fizeram pós-graduação na área 
3 50 

Se ninguém souber o sinal combinam que sinal usar 

com o tradutor/intérprete e se troca o tradutor/intérprete 

ou chega um novo surdo mostram o sinal que estão 

utilizando 

6 100 

Na sua opinião, o que os 

surdos precisam para terem 

acessibilidade e para que 

sejam incluídos no Instituto 

Federal? 

Não faltar tradutor/intérprete de Libras nunca 6 100 

Ter tradutor/intérprete de Libras qualificado 6 100 

Oferecer curso de Libras para todos e o professor 

precisa ser surdo 
5 83,3 

Quando o surdo começa a estudar no IF é importante 

conversar com ele para saber o que ele precisa para ter 

acessibilidade, porque um surdo é diferente do outro 

4 66,7 

Ter mais estudantes surdos para que não se sintam 

sozinhos e tenham mais facilidade de participarem dos 

grupos 

4 66,7 

Professores saberem um pouco de Libras 6 100 

Ter informações no site com vídeos em Libras para o 

surdo conhecer a Instituição e não perder oportunidades 
5 83,3 

Provas serem em Libras, tanto as perguntas como as 

respostas 
4 66,7 

Adaptar os materiais utilizando mais imagens e vídeos 5 83,3 

Demonstrar interesse em entender como o surdo 

aprende, assim o surdo também vai ter mais interesse 

em estudar 

3 50 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise das entrevistas realizadas com seis estudantes surdos. 

 

Assim, com o relato dos estudantes surdos podemos perceber que o que eles mais 

precisam é sentirem-se aceitos e respeitados pelos colegas, professores e demais servidores da 

Instituição, sendo que o interesse em querer se tornar uma Instituição inclusiva já é um ponto 

positivo identificado pelos estudantes surdos entrevistados. A aceitação da diferença cultural e 

linguística é outro fator de fundamental importância, sendo que a comunicação em Libras é 

princípio básico para o ingresso, a permanência e o êxito dos estudantes surdos. Além disso, 

apontam a necessidade em ter tradutores/intérpretes de Libras qualificados, e que esse 

profissional é fundamental e imprescindível, mas que só ele não proporciona a acessibilidade 

e a inclusão, que outros movimentos institucionais devem acontecer para que a inclusão se 

efetive. 

Outro fator importante em destaque nos discursos é a percepção desses estudantes 

quanto ao sentirem-se ignorados, como se fossem invisíveis. Essa constatação representa a 

linha tênue entre a inclusão e a exclusão e reflete que o fato do estudante ter ingressado na 

Instituição não significa que ele esteja incluído e que tenha acesso as mesmas oportunidades. 



 

 

Considerações Finais 

 

O estudo conclui que as necessidades apresentadas pelos estudantes surdos e suas 

respectivas sugestões são possíveis de serem acolhidas e vão ao encontro das determinações 

legais, pois já estão previstos como direito na legislação e já integram as políticas 

institucionais, logo, a solução está nas pessoas e na forma em como a gestão pode conduzir 

esses processos de sensibilização, formação e mobilização, tanto dos servidores como dos 

demais estudantes. 

Ainda, cabe ressaltar que o ingresso no Ensino Superior é um direito da pessoa surda e 

que muitas vezes essas pessoas não conseguem ingressar na Instituição porque esta não tem 

condições de acessibilidade. Não ter as condições ideais, na maioria das vezes, não é por não 

querer receber o estudante surdo, mas é por não ter conhecimento sobre quais são de fato as 

necessidades e que tipo de ações são fundamentais para atender essas necessidades. Por isso, a  

melhor forma de efetivar a inclusão é buscar compreender o estudante surdo e permitir que ele 

participe ativamente do seu processo de ensino-aprendizagem, lembrando que para isso, o 

primeiro passo é conseguir ingressar na Instituição. 
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