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RESUMO 
 

O trabalho intitulado Políticas Linguísticas na criação do curso de licenciatura em Letras 
Libras e a Evasão de  Estudantes Surdos na Universidade Federal do Paraná tem por 
objetivo geral analisar o ingresso de alunos surdos e as principais prováveis causas de 
evasão no curso investigado. Para atingir o presente objetivo, optou-se por uma 
metodologia de bibliográfico-documental, que agrupa documentos oficiais com os 
números de alunos estudantes em cada turma do curso investigado no período de 2015 
à 2019. Os documentos foram coletados na coordenação do curso e pesquisas 
anteriores que apresentavam objetivos próximos (TABORDA, 2019). Para organização 
da coleta de dados seguimos as seguintes etapas: 1) Buscas de materiais da área da 
Surdez; 2) análises de artigos e livros publicados entre 2004 à 2020, escritas em 
Português e publicadas no Brasil; 3) Investigações sobre surdos nas universidades; 4) 
Breve história do curso Licenciatura em Letras Libras; 5) Consulta de matrículas de 
alunos surdos no curso de Letras Libras e análise da pesquisa de Taborda (2019) e 6) 
elaboração de categorias conceituais a partir dos resultados encontrados. A análise dos 
dados evidenciaram oscilações e instabilidade de matrículas de alunos surdos sem uma 
recorrência linear / concretas sobre os reais motivos que desencadeiam as desistências, 
em outras palavras, não obtivemos uma regularidade de evasão por se tratarem de ser 
licenciados surdos. Os resultados foram ao encontro dos resultados de pesquisas 
anterior que explicam a evasão por Taborda (2019), ela classifica em seis categorias, 1º 
Abandono, 2º Cancelamento a pedido do calouro, 3º Cancelamento Pedido 4º 
Desistência vestibular, 5º Formatura e 6º Não confirmação de vaga, ou seja, a evasão 
é um problema que afligem as universidades de forma geral,quanto às causas de evasão 
ainda existem muitas lacunas a serem concretizadas, e existe apenas uma pesquisa que 
vem ao encontro com esse artigo, necessitando de mais estudos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: letras libras, evasão, acadêmicos surdos 



ABSTRACT 
 
 

The work entitled Linguistic Policies in the creation of the Brazilian Sign Language 
Studies Course and the Evasion of Deaf Students at UFPR, has the general objective of 
analyzing the admission of deaf students and the main probable causes of evasion in the 
Brazilian Sign Language Studies Course at the Federal University of Paraná . To achieve 
the present objective, a bibliographic- documental methodology was chosen, which 
groups official documents with the numbers of student students in each class of the 
course investigated from 2015 to 2019. The documents were collected during the course 
coordination and research anthers that had close objectives (TABORDA, 2019). To 
organize data collection, we followed the following steps: 1) Searching for materials in the 
area of Deaf Studies; 2) analysis of articles and books published between 2004 to 2020, 
written in Portuguese and published in Brazil; 3) Research on deaf people in universities; 
4) Brief history of the Licenciatura in Brazilian Sign Language Studies Course) 
Consultation of enrollment of deaf students in the Language course and 6) elaboration 
of conceptual categories based on the results found.The analysis of the data showed 
fluctuations and instability in enrollment of deaf students without a linear / concrete 
recurrence on the real reasons that trigger the discrepancies, in other words, we did not 
obtain regular evasion because they were deaf graduates. The results were in line with 
the results of previous researches that explain the evasion by Taborda, it classifies in six 
categories, 1stAbandon, 2nd Cancellation at the freshman's request, 3rd Cancellation 
Request 4th National Entrance Exam withdrawal, 5th Graduation and 6th Non-
confirmation of vacancy, that is , evasion is a problem that afflicts universities in general, 
as to the causes of evasion, there are still many gaps to be realized, and there is only one 
research that meets this article, requiring further studies. 

 
KEYWORD: Brazilian Language Studies; Evasion; Deaf Academics 
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NA CRIAÇÃO DO CURSO DE LETRAS LIBRAS 

E A EVASÃO DOS ALUNOS SURDOS NA UFPR1
 

 
Jéssica Gonçalves Honório² 

Paulo Henrique Pereira³ 

 
 
 

1- INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho de conclusão de curso traz como temática as Políticas 

Linguísticas na Criação do Curso de Letras Libras e a evasão de estudantes surdos 

na UFPR, e tem por objetivo geral analisar o ingresso de alunos surdos e 

principais causas de evasão no curso Letras Libras na Universidade Federal do 

Paraná. 

A pesquisa é de caráter bibliográfico-documental, que agrupa 

documentos com os números de estudantes em cada turma de 2015 à 2019 

disponibilizados pela coordenação do curso e pesquisas evidenciadas pelos 

motivos de os alunos evadiram pela autora Taborda (2019). 

Segundo Gesser (2009, p.46), o preconceito presente na sociedade atual, 

historicamente, é notório em vários contextos, e pode ser percebido quando 

envolve as minorias sociais, ou até mesmo as minorias linguísticas. Com um 

olhar ancorado na visão clínico-patológica acerca da surdez, técnicas de 

medicalização são utilizadas a fim de tornar o Surdo um cidadão “normal” para 

assim ser introduzido na sociedade, sem conhecer a visão cultural em que o 

surdo consegue se identificar e compartilhar suas experiências visuais, além da 

diferença no circuito natural de comunicação, que no caso dos surdos é 

 

 

1 Trabalho apresentado ao curso de licenciatura de Letras Libras da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) como requisito parcial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
² Formanda do curso de licenciatura em Letras Libras pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). E-mail para contato: honoriojessi@gmail.com 
³ Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professor Assistente b pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus de Curitiba. E-mail para contato: 
paulohenru.ufpr@gmail.com 
4 Surdos, com a ausência de audição e do som, percebem o mundo através de seus olhos, tudo 
o que ocorre ao redor deles (STROBEL, 2008,p.39) 

mailto:honoriojessi@gmail.com
mailto:paulohenru.ufpr@gmail.com
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visual-espacial, através da Libras, uma língua confortável e completa, capaz de 

expressar todos os tipos de conceitos. 

No contexto educacional, o Surdo4 vem quebrando muitas barreiras até a 

chegada no ensino Superior, porém, depara-se com muitas dificuldades, por 

conta da falta de metodologias de ensino adequadas, falta de inclusão e 

comunicação insatisfatória. 

Assim, Santana (2007, p.166) destaca que: 

 
O bilinguismo inaugura um novo debate na área da surdez, ele 
defende a primazia da língua de sinais sobre a língua 
portuguesa, antes aprendida simultaneamente na comunicação 
total, ou isoladamente no oralismo. Essa primazia, defendida por 
muitos autores tem por base dois argumentos. Primeiro, a 
presença de um período crucial para a aquisição da linguagem. 
Segundo, a existência de uma competência inata, na qual para 
aprender uma língua, bastaria estar imerso em comunidade 
linguística e receber dela inputs linguísticos cruciais. 

 
Com o início das atividades do curso de licenciatura em Letras Libras da 

UFPR no ano de 2015, com muito êxito para a comunidade surda foi solidificada, 

oportunizando aos indivíduos surdos, uma nova possibilidade com a 

implementação do curso na cidade de Curitiba, capital do Paraná. 

Com um ambiente estruturado e eficiente formado por professores surdos 

e ouvintes todos fluentes na língua de sinais, foi notória a luta para conseguir 

verbas e a aprovação do curso. 

Pode ser percebida uma procura notável por alunos surdos, por ser 

ofertado por uma instituição federal de referência nacional, possibilitando o 

ingresso das pessoas, e com ensino completamente voltado às especificidades 

da Libras, proporcionando novos desafios e uma construção de fundamentos 

necessários. 

Superar os desafios é essencial, a fim de que o surdo também 
seja garantido o direito à formação universitária de qualidade a 
partir de relações realmente humanas. Esta transformação é 
imprescindível na medida em que a inclusão deste, no ensino 
superior, é vista para além da aceitável, como necessária 
(WITKOSKI, 2012, p.80). 

 
Pelo percurso do curso de graduação, foi perceptível a importância de um 

ensino bilíngue, e em todos os aspectos que norteiam o curso são de maneiras 

adaptadas sem anular, assuntos abordados de uma forma homogênea entre 
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surdos e ouvintes para que todos tenham acesso ao conhecimento. Observa-se 

as especificidades de cada aluno para que tenham um progresso em sua 

trajetória acadêmica, priorizando um ensino de qualidade. 

Em um ambiente linguístico, em que se partilham da mesma língua, 

surdos e ouvintes fluentes e ainda não fluentes, fato este capaz de trazer 

grandes impactos para vida dos acadêmicos, com um ensino-aprendizado 

adequado, um espaço democrático em que o surdo tem sua voz e pode se 

expressar, se sentem acolhidos, e compartilham das mesmas experiências, e 

contribuem para o crescimento dos alunos ouvintes, pois neste local estão 

inseridas as diversidades e particularidades de cada aluno. 

Com o objetivo de o aluno conseguir ter uma nova perspectiva de 

construir uma reflexão e tenha um local de questionamentos e posicionamento 

crítico, com a certeza que exercerá seu papel de professor com excelência, pois 

o curso foi avaliado pelo MEC com nota máxima (5). 

O projeto pedagogico do curso (PPC) e a Resolução (14/18 – CEPE) 

sobre curriculo do curso de licenciantura em Letras Libras da UFPR apresentam 

os conteudos relevantes que proporcionam, como a história e cultura surda 

focando na comunidade surda e na educação de surdos, aprendizado sobre a 

L1 e L2 escrita do aluno surdo, produção de propostas metodológicas atuais 

voltadas aos alunos surdos, a estrutura da Libras nos aspectos fonológicos, 

morfossintáticos, semânticos e discursivo- pragmáticos, na perspectiva 

diacrônica e sincrônica. A área da literatura e escrita de sinais, tecnologias de 

registro e produção de materiais didáticos voltado aos  surdos. 

Por meio desse trabalho buscaremos verificar a acessibilidade e os 

recursos tecnológicos aos ingressantes de cada turma do curso de Letras Libras 

verificando a quantidade de estudantes, e as possíveis causas de evasão para 

que sirva de base para outros pesquisadores para possíveis intervenções. 

 

 
2 - REVISÃO TEÓRICA 

 
O indivíduo Surdo possui sua maneira de viver sendo oposto da 

sociedade majoritária, possuindo Cultura, Identidade, Artefatos sociais, Língua 

e uma trajetória de muita luta que permeiam sua vida. 
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2.1 Cultura Surda 

 
Em seu portal virtual a biblioteca virtual do ministério da saúde, a surdez 

tem como significado um impedimento de ouvir. É no ouvido que tem um sistema 

capaz de captar sons e então esses estímulos são enviados ao nosso cérebro, e 

assim tem o reconhecimento habilitado para as pessoas ouvirem. 

Os estudos sobre a surdez podem ter duas vertentes de acordo com 

Gesser (2009) como a visão patológica, implementando a concepção ouvintista. 

Por muitos anos o que dominou a educação de surdos foi o modelo clínico 

terapêutico. A medicina está se desenvolvendo cada vez mais através das 

tecnologias, e para o indivíduo surdo esses recursos têm auxiliado para que as 

possibilite a ser integrado na sociedade, normalizando a audição evitando 

estereótipos. Apresentando aos pais, uma alternativa que é possível solucionar 

o problema. E caso o surdo se identifique futuramente com esse método, vai ter 

todo o sucesso, por ter feito a cirurgia na idade correta (implante coclear). E se 

ele não se identificar tem a segunda alternativa que será explanada a seguir. Ou 

a opção de utilizar as duas formas alinhadas para formas de comunicação 

diferenciadas, oralmente ou sinalizadas. 

No que tange a visão cultural, na década de 1990 começou a mudança e a 

evolução na educação dos surdos, pois teve uma transformação no método de 

ensino, promovendo a língua de sinais, com adaptações visuais, e todos os 

aspectos favorecendo o surdo a conseguir aprender com sua própria cultura. 

 
Ser Surdo: (...) olhar a identidade surda dentro dos componentes 
que constituem as identidades essenciais com as quais se 
agenciam as dinâmicas de poder. É uma experiência na 
convivência do ser na diferença (PERLIN E MIRANDA, 2003, p. 
217) , 

 

O ser Surdo, vai além de não ouvir, é ter uma vida natural, ter condições 

sociais, uma posição no espaço geográfico, idade, gênero, sexo e raça 

possuindo uma série de particularidades e não ser visto a partir de uma 

deficiência, que é carregada de conceitos e valores pejorativos, mas uma 

diferença capaz de ter experiências visuais (em substituição total da audição) 

de se desenvolver, relacionar, estudar, trabalhar, dirigir, ter amizades, buscar 
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seus sonhos e conquistá-los e ser um humano que exerce seus deveres e é 

dotado de direitos, mantido de forma igualitária em todos os âmbitos. 

Porém, segundo Bueno (1998), a surdez é vista como um diferença na 

comunicativa, mas vai muito além disso pois os surdos possuem uma cultura 

própria, possuindo sua comunidade onde é inserido sem exclusão, logo é 

diferente dos ouvintes, apenas por não ouvir e não participar da mesma cultura. 

Povo Surdo é representar um vasto multiculturalismo: surdo(a) cego, 

negro, índio, cadeirante, homossexual, feminista, oralizado, bimodal, 

implantado, de lares ouvintes ou de lares surdos, de zonas rurais, de metrópole. 

E por igual utilizam a língua de sinais para a comunicação e para se expressar, 

como a Cultura em que é observada como os seres humanos são dotados de 

uma cultura, pois todos fazem parte de um sistema cultural, porém com algumas 

diferenças por conta do seu modo de vida e alguns fatores que variam suas 

experiências, hábitos e costumes e no aspecto da cultura surda, define se como, 

segundo Strobel (2008, p. 24), 

 
o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modifica-los o 
fim de torna-lo acessível e habitável ajustando-os com as suas 
percepções visuais, que contribuem para a definição das 
identidades surdas e das ‘almas´das comunidades surdas. Isto 
significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os 
costumes e os hábitos de povo surdo. 

 

A Cultura Surda são um agrupamento de características de cada indivíduo 

que o fazem pertencer à comunidade surda, cada um com sua individualidade, 

vivenciando as mesmas experiências de formas diferentes, enfrentando as 

barreiras da desigualdade, e o preconceito por não ouvir, mas mesmo com tantas 

adversidades continuam firmes, mostrando a sua identidade em meio a tantas 

formas de descriminação. 

Seus costumes fazem parte da sua vida, o uso comum da língua de sinais, 

a sensibilidade visual aguçada e as vibrações. Sempre com muita sinceridade, 

se expressando sem medo e demonstrando o sentimento no momento, não 

medindo os sinais e expressões e mantendo o prazer em passar horas e horas 

conversando, sem se preocupar com o tempo. 

A cultura está entrelaçada à identidade que expressa o que o surdo é e 

lutou para ser, como foi a sua trajetória percorrida. 
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A identidade é, assim, constituída por diferentes papéis sociais 
que assumimos e que, vale salientar, não são homogêneos. 
Podem ser religiosos (católicos, evangélicos etc.), políticos (de 
direita, de esquerda, socialistas, sociais democratas etc.), 
funcionais (metalúrgicos, vendedores, médicos etc.), estéticos 
(clubbers, punks, hyppies etc.), de gênero (homens, mulheres) 
(SANTANA, BERGAMO, 2005 p.7). 

 

Outro aspecto a ser levado em consideração, deve-se a identidade surda, 

em que as pessoas identificadas fragmentos partindo do pressuposto linguístico 

como sua aceitação e posicionamento segundo Gladis Perlin (2003), pode-se ter 

7 identidades: Identidade Política, Identidade Híbrida, Identidade de Transição, 

Identidade Flutuante, Identidade Embaçada, Identidade Diáspora e Identidade 

Intermediária. 

Há uma diversidade de particularidades dos surdos, surdos que só usam 

Libras, surdo bimodal, surdo oralizado e deficientes auditivos, surdos 

implantados, surdos que utilizam tecnologias ao seu favor, que aceitam a 

presença do profissional Tradutor e Intérprete de Libras e tem indivíduos que 

preferem viver no mundo dos ouvintes sem interesse na Libras e a comunidade 

surda ou que desconhecem todo esse povo. Muitos pela falta de acesso aos 

conceitos e informações sobre o quão importante se posicionar e adotar a sua 

cultura e identidade própria acabam se privando ou tardiamente aprendem. 

Por toda a luta histórica que marca a vida do povo surdo eles continuam 

firmes lutando pelo o que almejam e por um futuro com êxito, conquistando seus 

direitos, e sendo reconhecido pelos seus valores. 

Para Vygotski (1998a), a aprendizagem é um processo de aprimoramento 

que ocorre na relação entre o indivíduo e o meio, e é essa relação que 

impulsionará o desenvolvimento humano. Desse modo, a mediação entre o 

universo social e o universo cultural tem fundamental contribuição no sucesso 

ou no fracasso do aluno (RAMIREZ e MASUTTI, 2009, p.41). 

No que cabe a cultura surda, observamos os artefatos culturais que são 

vistos como vivências, inúmeras experiências, produções valores, normas, 

tradições que acontecem diariamente que os conectam com suas percepções 

visuais do mundo que o cerca e também é composto pelo sujeito surdo como 
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protagonista de uma construção em prol da difusão da língua e de todo o povo 

surdo. 

A maioria dos sujeitos surdos estão habituados a apelidar 
‘artefatos’ os objetos ou materiais produzidos pelos grupos 
culturais, de fato, não são só formas individuais de cultura 
materiais produzidos pelos ou produtos definidos da mão-de- 
obra humana; também podem incluir “tudo o que se vê e sente” 
quando se está em contato com a cultura de uma comunidade, 
tais como materiais, vestuário, maneira pela qual um sujeito se 
dirige a outro, tradições, valores e normas, etc (STROBEL, 2008, 
p. 37). 

 

Os Artefato culturais são ou serão divididas em sete compostos por sete 

categorias: 1) Experiência visual, 2) Artefato Linguístico, 3) Artefato Familiar, 4) 

Artefato Literatura Surda, 5) Artefato Social e Desportivas, 6) Artefato Artes 

visuais e 7) Artefato Político. 

Segundo Strobel (2008), os artefatos culturais auxiliam o surdo na sua 

desenvoltura ao decorrer de toda a sua trajetória a maneira de como é 

apercebido o mundo, com todos os detalhes, importâncias, padrões, crenças, 

artes, literaturas, esportes, lazer, interações, encontros, reuniões e decisões de 

como garantir seus direitos opiniões,por meio da sua língua, a libras é uma das 

principais manifestações culturais do surdo, sua língua prioritária através da 

modalidade espaço-visual. E priorizando a família mesmo se tiver alguma 

divergência de os pais serem ouvintes, e ficarem receosos de como futuramente 

será, a falta de comunicação e explicação. 

No Brasil vemos o protagonismo surdo com apoio necessário, a língua em 

uso a acessibilidade linguistica, conhecimento de cultura e os artefatos 

presentes em sua vida, eles chegam a lugares desejáveis. 

 

 
2.2 Valorização Linguística: Língua de Sinais Brasileira 

 
A Língua é um instrumento de comunicação, que possui uma estrutura, 

gramática e regras a serem seguidas, para que os falantes expressam-se e 

possam ser compreendidos. 

A comunicação humana é essencialmente diferente e superior a 
toda outra forma de comunicação conhecida. Todos os seres 
humanos nascem com os mecanismos da linguagem 
específicos da espécie, e todos os desenvolvem normalmente, 
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independente de qualquer fator racial, social ou cultural 
(SÁNCHEZ,1990, p.17 apud QUADROS, 2008, p.45). 

 

A Libras é uma língua espaço visual, produzida através de sinais criados 

pelos próprios surdos de acordo com os seus conhecimentos, com contexto e 

significado, é capaz de ser expressar quaisquer assuntos, até mesmo conceitos 

abstratos, sem limitação. A Libras não é uma língua universal, cada país tem a 

sua, não podendo ser uniforme, pois existem hábitos, costumes, culturas 

diferentes, sendo improvável ter sinais iguais e com a mesma especificidade. 

 
A língua de sinais, como já vimos, tem uma gramática própria e 
se apresenta estruturada em todos os níveis, como as línguas 
orais: fonológico, morfológico, sintático e semântico. Além disso, 
podemos encontrar nela outras características: a produtividade/ 
criatividade, a flexibilidade, a descontinuidade e a arbitrariedade 
(GESSER,2009, p. 27). 

 

Não sendo uma língua artificial, mas natural, porque evolui de um povo, 

com uma gramática rica, com estruturas, regras pertinentes e com um 

reconhecimento linguístico em 1960 pelo Willian Stoke nos Estados Unidos que 

constatou que a ASL - American Sign Language é uma língua completa e 

atualmente é uma língua oficial do país, sendo assim as línguas de sinais em 

alguns países como no Brasil a língua é reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão porém não oficializadas. Sendo descartada a 

possibilidade de ser uma língua gestual, que possui mímicas ou um código 

secreto dos surdos. Comprova-se uma língua completa e independente, não 

precisando ser complementada por outra língua. E apresenta sua forma escrita 

para todas as línguas de sinais do mundo, a signwriting, desde 1974, por Valerie 

Sutton que tinha uma companhia de dança que observava cada movimento feito 

pelas bailarinas, fazia a transição para a escrita de sinais, escrevendo livros à 

mão, e com as tecnologias foram sendo desenvolvidos programas para facilitar 

esse registro. 

Através da língua nos constituímos plenamente como seres 
humanos , comunicamo-nos com nossos semelhantes, 
construímos nossas identidades e subjetividades , adquirimos e 
partilhamos informações que nos possibilitam compreender o 
mundo que nos cerca, e é nesse sentido que a linguagem ocupa 
'um papel essencial na organização das funções psicológicas 
superiores’ (VYGOTSKY,1984 apud GESSER, 2009, p.77.) 
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No Brasil temos a Lei no. 10.436/2002 que reconhece a Libras como 

Língua: 

Art 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e 
expressão a Língua Brasileira de Sinais- Libras e outros recursos     
de     expressão     á      ela      associados. Parágrafo único. 
Entende- se como língua brasileira de sinais – Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico natureza 
visual- motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil 

 

E o Decreto no 5626/2005 que regulamenta a lei 

Art 1º Este Decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril 
de 2002, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 
2000. 
Art 1º Este Decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril 
de 2002, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 
2000. 
Art 2º Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda 
aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com 
o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua 
cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - 
Líbras. 

 

Segundo Skliar (1997), a Língua Brasileira de Sinais – Libras, o seu 

reconhecimento foi uma conquista para o povo surdo, pois eles lutaram pelos 

seus direitos e então se tornarão mais visíveis na sociedade mostrando sua 

capacidade e que são seres humanos e podem exercer a sua cidadania, 

portanto, são dotados de cultura, possuindo uma identidade, conhecem sua 

língua em uso. Há tempos a Língua Brasileira de Sinais- Libras – é uma língua 

plena, tão complexa quanto qualquer outra e perfeitamente adequada para suprir 

as necessidades comunicativas das pessoas surdas. (SILVA,2015, p. 3) 

Existem muitos conflitos em meio a sociedade,um indivíduo usar duas 

línguas e se tornar bilíngue, isso mostra a diversidade linguística, cultural e a 

povo que destina. 

Segundo Maher (2007), o povo surdo se fortalece através da política, 

conquistando leis ao seu favor, ocupando seu espaço e se empoderando, como 

uma pessoa digna e respeitável. 

Após movimentos surdos, lutas, angústias, marcas de anos percorridos 

pela falta ou resumo de informações, inexistência de pessoas que soubessem a 

língua de sinais, e a comunidade em geral visando a incoerência de gestos, 
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mímicas ou códigos serem constituídos de um língua, há a confirmação do 

reconhecimento da Libras como uma língua legítima através da Lei e Decreto 

que a regulamenta. Valorizando a comunicação e alcançando o direito linguístico 

em todos os âmbitos, facilitando o acesso às informações do cidadão surdo. Uma 

conquista que precisa ser celebrada, e relembrada. A Libras passou a ser 

expressão dos surdos através das suas mãos, que por muitos anos foram 

silenciados, por julgarem essa comunidade inferior e não ter sua língua 

reconhecida. Mas agora percebemos a expansão da língua, com mais pessoas 

aprendendo, através de cursos, da mesma forma se especializando, 

frequentando universidades, com o intuito de conhecer mais sobre este universo, 

e muitos sinalizantes enfrentando bancas de proficiências para se tornarem 

profissionais intérpretes. 

O surdo tem feito história no mundo, com toda a sua comunidade, 

professores, educadores, familiares, profissionais da área, tem ganho forças por 

permanecerem unidos e mantendo o mesmo objetivo, apoiado a causa e tornado 

cada vez mais os lugares acessíveis e bilíngues. Fortalecendo os surdos, e com 

a esperança de que muitas vitórias estão por vir. 

Para Quadros (2006, p.35), a língua de sinais abrange todos os níveis de 

uma língua pois é rica e complexa, possui estrutura e regras próprias é uma 

língua espaço-visual, pois é possível entender mensagens através da visão, 

utilizando as mãos. Dessa forma, é considerada diferente da língua oral – falada 

pois a comunicação é se dada pelo canal comunicativo. 

 

2.3 Políticas Linguísticas 
 

O ‘nascimento’da Política Linguística como campo científico 
disciplinar (EUA e Europa) se deu concomitante à emergência 
da Sociolinguística, ambas tendo como marco um evento 
organizado por William Bright na Universidade da Califórnia, em 
1964, onde estiveram presentes nomes vinculados tanto à 
Política Linguística como à Sociolinguística, entre os quais 
Haugen,Labov,Gumperz,Hymes e Ferguson (SEVERO, 2013, 
p.2). 

 

A política linguística no nosso país se instaurou no ano de 1980 com 

ênfase na língua de sinais brasileira. 
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Em geral, as pesquisas relacionadas às políticas linguísticas 
sobre as línguas de sinais estão associadas à temática dos 
direitos humanos linguísticos, principalmente se considerarmos 
que o interesse pelos direitos das minorias dentro da área de 
Política e Planejamento Linguístico surgiu a partir da década de 
1980 (RICENTO, 2000; JERNUDD; NEKVAPIL, 2012 apud 
SOUSA E AFONSO, 2016, p.2). 

 

Para a Maher (2013, p. 119), as Políticas Linguísticas tem a finalidade de 

intervir no modo de como as línguas se constituem como em suas gramáticas, 

estruturas, suas ortografias, e também o modo como são utilizadas ou 

sinalizadas e ainda transmitidas. A autora relata que a primeira grande política 

linguística firmada no Brasil,que foi conhecido como Diretório dos Índios, 

assinado pelo Marquês de Pombal. 

Ao decorrer dos anos ocorreram várias etapas, um grande marco na 

política em âmbito nacional foi a mudança do status da Libras, sendo 

reconhecida pela lei 10.436/2002 com o objetivo de tornar como um meio legal 

de comunicação e expressão, e sem ser substituída pelo Português na 

modalidade escrita. 

No contexto acadêmico foram através da luta para uma educação de 

surdos e do decreto 5626/2005, com a disciplina obrigatória para os professores, 

no ensino médio e superior e em cursos de Fonoaudiologia e disciplina optativa 

para outros cursos, idealizando por conta das negociações entre surdos e 

ouvintes. 

Constata-se que as políticas linguísticas não são as mudanças da 

variedade na língua, mas está presente em qualquer língua que envolvam a 

influência e decisões de membros que partilham dos mesmos costumes e 

valores através de instituições supra governamentais que podem ser, lugares 

públicos, espaços sociais e ambiente de trabalho. 

Segundo Coper (1989) defende as políticas linguísticas através de uma 

trilogia, 1º Planejamento de Corpus, que podemos exemplificar por meio da 

acentuação e ortografia da língua portuguesa. 2º Planejamento de Status, que 

decorreu através do reconhecimento da Libras em todo território Brasileiro. 3º 

Planejamento da aquisição, por dentre esse processo de aprendizado de uma 

língua. 
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Schiffman (1996) assinala que as políticas linguísticas e menciona que 

ela é baseada em Cultura Linguística, envolvendo tudo o que viveu com o seu 

povo, suas crenças, mitologias e valores agregados às suas experiências de 

vida. 

Como podemos exemplar, o  Ministério da Educação (MEC) em 1970, 

implantou a método oralista para educação de surdos, para que aprendessem 

dessa maneira, mas não era uma forma efetiva de aprendizado, e então em sala 

de aula os professores buscavam alternativas para as crianças utilizando gestos 

e até mesmo os sinais. 

As medidas que inclui os indivíduos nessa luta política surda que possui 

os mesmos propósitos são as instituições supranacionais como a Federação 

Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS) que oferta curso de 

Libras para a comunidade e o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

que oferecem materiais pedagógicos para os surdos, teatros, cursos que 

motivem uma aprendizagem completa para os surdos oportunizando várias 

experiências em diversas áreas. 

 

2.4 Movimento Surdo 

 
Os surdos estão em crescente visibilidade, por toda luta que estão 

enfrentando em vários locais principalmente no ensino. 

 
Os movimentos surdos enquanto espaço de lutas e resistências 
surdas vêm se ressignificando para a construção de uma política 
de educação para os surdos pautada nas articulações entre 
Língua de Sinais e Cultura Surda (DALL’ ALBA, 2013, p. 23). 

 

Atualmente os surdos têm encontrado muitas estratégias para apoderar- 

se, buscar seus direitos e conquistar o que anseiam. Através das Associações 

de Surdos que se reúnem presencialmente, para escolhas e em unidade decidem 

ideais da melhor maneira em prol da comunidade surda. 

Por intermédio das passeatas, onde agregam um grupo notável de 

pessoas que saem às ruas protestando por medidas como projetos, leis que 

amenizam problemas enfrentados pelos indivíduos. 

Por meio das escolas bilíngues e regulares onde os surdos estão inseridos, e 

que encontram algumas barreiras no ensino, que decidemreivindicações para 

uma educação de qualidade. A maior manifestação de surdos aconteceu dia 10 

e 11 de maio de 2011 na capital federal, uma luta para uma educação bilíngue 
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para surdos. De acordo com Strobel (2012, p.105), por meio de pesquisas,teve 

por volta de quatro mil pessoas, entre surdos e ouvintes, lá na cidade de Brasília, 

em maio de 2011, para lutar por seus direitos e conseguiram, ao menos, fazer 

serem notados e ouvidos. 

E principalmente por intervenção das redes sociais e canais de 

comunicação, que tem ganho força e tem alcançado o mundo todo, e tem apoio 

das pessoas que defendem a mesma causa, com uma grande repercussão 

através de surdos, família, profissionais da área, pessoas famosas, e 

simpatizantes. 

Na atualidade os principais sociais atuam por meio de redes sociais, 

locais, regionais, nacionais e internacionais ou informação como a internet. ( 

GHON,2011,p.335 e 336 apud Dall’ Alba, 2013, p 36) 

Todas essas estratégias são primordiais, uma luta social em que existem 

o resultado de muitas mudanças, conscientização, e as autoridades tomam 

providências adequadas e que são apreciadas por toda a comunidade surda. É 

um processo abrasivo, mas que avança para futuras gerações surdas. 

 

2.5 Surdos nas Universidades 

 
O número de alunos surdos vem crescendo desde 1990 onde começaram 

a ser constituídos lugares educacionais bilíngues, valorizando a língua de sinais, 

cultura e o professor surdo. Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, 

divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e apurado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas (INEP) aponta que há 2.138 alunos surdos 

matriculados no ensino superior no país. De acordo com a pesquisa, 5.404 

acadêmicos foram autodeclarados com deficiência auditiva. De acordo 

com documento divulgado pela Secretaria de Educação Especial (Seesp), a 

deficiência auditiva é a perda de até sessenta decibéis e a surdez varia entre a 

perda de setenta a mais de noventa decibéis da percepção sonora.( IBGE, 2017) 

As pesquisas do MEC e INEP mostram uma crescente significativa, os 

surdos ocupando seus espaços e lutando por formações mostrando sua 

capacidade, porém enfrentam muitas dificuldades. 

http://inep.gov.br/censo-da-educacao-superior
http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u-ltimo/file#page%3D48
https://www.mec.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/surdez.pdf#page%3D21
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
https://conceitos.com/decibel/
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Quando o aluno surdo inicia seus estudos acadêmicos, suas 
dificuldades ficam mais aparentes nas práticas cotidianas de 
sala de aula. Evidenciam-se, também, as diferenças em relação 
à linguagem. Sua língua de reflexão é outra, e os meios para 
aprender conteúdos novos são outros (DAROQUE E PADILHA, 
2013 , p.5). 

 

No entanto, ainda existem inúmeras barreiras para serem quebradas, 

pelas investigações foram encontrados 4 motivos principais. O primeiro é a falta 

de engajamento com a turma, o aluno se torna invisível e excluído, sem amizades 

e empatia, realizando os trabalhos sozinho, os demais alunos não sabendo a 

maneira correta de se comunicar, sem conhecimento sobre língua de sinais, 

cultura surda e demais valores voltados aos surdos.  

O segundo sobre a defasagem de profissionais Tradutores e intérpretes 

de libras presentes nas graduações, pois algumas universidades não querendo 

contratar os Tradutores e intérpretes de libras deixando essa responsabilidade 

para o aluno arcar com as despesas, ou contratando um profissional com um 

baixo custo sem qualidade, mas em situações de rodízio em algumas aulas 

existe a presença dos Tradutores e intérpretes de libras de Libras, mas sem o 

suporte necessário para amparar esse aluno. O terceiro são as adaptações não 

realizadas, sem flexibilidade e preparação do professor, não tendo tempo para 

planejar uma estratégia com um grande êxito para que o aluno tenha uma 

evolução. O quarto     é a dificuldade quanto à escrita da língua portuguesa como 

segunda língua, o contexto acadêmico é desafiador para o surdo ainda quando 

não é ministrado na sua língua materna, os surdos vêm de vários contextos 

linguísticos, então é importante que seja um ensino bilíngue. 

 
Essa é a situação dos surdos, que têm seus discursos, 
absolutamente negados, pela existência daquilo que aos 
ouvintes parece constituir-se em inclusão, mas que pela 
experiência dos surdos, sabe-se que os conduz a uma cruel 
segregação. E esta se entende para além de segregação 
educacional, pois o consequentemente fracasso educacional 
imposto a estes se junta a todos os processos relacionais 
traumatizantes aos quais as crianças e jovens são submetidos 
no intitulado processo de inclusão , e lança-os à pior das 
segregações, a social (WITKOSKI, 2012, p.103). 

 

Esses motivos infelizmente causam a desistência e desânimo de muitos 

surdos, que almejam por uma educação de qualidade e sonham com uma língua 

difundida, professores que dominem Libras ou professores surdos que tenham 
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as mesmas vivências, e materiais traduzidos para que tenham uma melhor 

compreensão e uma turma que saiba sua língua para que exista uma interação 

e uma inclusão efetiva. 

 
Os jovens surdos, como quaisquer outros, terão de fazer frente 
a expectativas, normas e modos de funcionamento diferentes 
daqueles de sua experiência escolar anterior. A adaptação a 
essa nova realidade dependerá de suas características 
pessoais, habilidades, de sua história e da forma como encara 
esse período de desenvolvimento próprio da faixa etária do 
jovem adulto, marcado pela construção da identidade, da 
autonomia, de ideais e de relações interpessoais (FERREIRA, 
ALMEIDA, SOARES, 2001 apud SIMIONI e ZANCHIN 2010, 
p.6). 

 

Os surdos almejam por um ensino bilíngue com excelência, onde 

atividades possam ser realizadas na sua própria língua, com texto, trabalhos e 

provas possam ser traduzidos e respondidos para Libras, em uma espera de 

igualdade. E que todos inseridos em sala de aula saibam Libras e fluam uma 

comunicação sem exigências. Aulas ministradas por professores surdos com 

experiências de vida similares, um ambiente com direitos linguísticos 

respeitados. 

Então, a filosofia bilíngue apresenta uma proposta de ensino 
pautada no acesso a duas línguas no contexto escolar, que no 
caso das pessoas surdas, as línguas são : a língua de sinais, 
considera como língua natural , e esta língua natural na 
modalidade escrita, ou seja, no caso do Brasil, a língua de sinais 
é a LIBRAS e modalidade escrita é a Língua Portuguesa 
(SANTOS e GOES, 2016, p.36). 

 

2.6 História do Letras Libras no Brasil 

 
Tudo se iniciou no ano de 2002, através do laboratório de ensino a 

distância da UFSC entrou em contato com a professora Ronice Quadros e com 

o professor Vilmar Silva e responsáveis da Feneis, em 2004 foi feito o projeto da 

graduação, mas apenas em 2005 que foi aprovada pelas comissões da UFSC, 

e seguindo a lei nº 10.436/2002 e o decreto nº 5626/2005. Em 2006, UFSC criou  

o curso de licenciatura em letras libras na modalidade a distância e virtual e para 

um público surdo, a primeira turma contou com 90% dos alunos surdos. 

            Observando o decreto nº 5626/2005 a demanda para Tradutores e 

Intérpretes de Libras era preciso e então ocasionou uma ação em 
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2007 para que tivesse o bacharelado também e então abre a graduação de 

Bacharel em Letras Libras para sanar essas diligências. Então a UFSC se torna 

centro de referências na área de Libras. E a seguir contou com parcerias e em 

12 estados foi disponibilizada as graduações, formou um total de 389 alunos 

licenciados em 2010, 312 bacharéis e 378 licenciados em 2012. 

Segundo Quadros (2014) apresenta que  a possibilidade de criar  novas 

turmas (com 30 alunos por turma) do Curso de Licenciatura em Letras Libras, as 

regiões são: Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Prioridade por 

estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Piauí, Maranhão, Rio de 

Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia, Pará, Santa Catarina, Amazonas, Tocantins, 

Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Distrito Federal, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rondônia, Paraíba, Alagoas, Amapá, Acre  

e Roraima. 

Ao longo das formações dos alunos surdos, houve um grande 

reconhecimento da sociedade para com o surdo, pois percebia o ótimo 

desempenho deles utilizando a Libras como primeira língua e o português como 

segunda língua de forma escrita. 

Assim, eles foram os primeiros a receber o diploma e escolheram onde 

poderão atuar, na escola de surdos, e sendo surdos, com suas experiências e 

vivências de toda a sua trajetória, favorecendo a integração e a interação com 

os alunos. 

Nos anos 90 tudo começou a dar sentido aos acadêmicos surdos 

ocupando seu espaço nas universidades para que assim se tornassem um 

professores com todos os requisitos. 

Em sua tese Flaviane Reis trás as universades:UFRGS e UFSC, 

desenvolvendo o trabalho estabelecido por Carlos Skiliar com os surdos e 

ouvintes no programa de pós graduação, e assim com esse programa deu mais 

visibilidade e oportunidade para os surdos, sendo assim eles conseguiram 

ingressar no mestrado e doutorado, tendo qualidificaçao adequada, e mostrando 

a sua capacidade, possibilitando eles chegarem onde almejam. 

A primeira professora surda no Brasil foi Lucinda Ferreira Brito, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1997,e implementou os estudos 

linguísticos da língua de sinais. 
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Ao entrarem nessas lutas, os Professores Surdos tornaram-se os 
principais agentes nas equipes do Curso de Letras/Libras no Brasil, cuja 
filosofia nas historiografias, ou seja, linguísticas culturais, é que estes têm 
contato em Língua de Sinais Brasileira, e que tal afirmação era possível 
de ser comprovada, já que possuem uma marca de representação dos 
professores demonstrando assim, a importância da identificação de ser 
surdo e da história para outros países ( REIS, 2015, p.47,2015.) 

 

Após tanta luta hoje existem professores surdos espalhados pelo Brasil no 

Curso de Letras Libras nas universidades públicas de qualidade legitimizando o 

espaço do indíviduo surdo, assegurando seu direito a vaga de trabalho. O currículo 

ficou organizado com o multiculturalismo de ideias e avanços sobre a cultura, área 

científica e política do Brasil. Tem a autonomia pois é a modalidade a distância 

dessa forma é de um modo flexível para os estudantes, porém com todo o suporte 

exclusivo da instituição e da equipe de ensino. 

O curso de graduação em Letras Libras da UFSC é disponibilizado na 

modalidade EAD o curso é semipresencial em que 70% é a distância utilizando 

a plataforma AVEA – Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, e 30% de 

forma presencial com encontro quinzenas feitos com a turma de 2006 

(licenciatura) e mensais com a turma de 2008 (licenciatura e bacharelado).  

Os estados que já contaram com o referido curso são os seguintes: • 

Sudeste: São Paulo (USP e Unicamp), Rio de Janeiro (INES), Minas Gerais 

(CEFET/MG), Espírito Santo (UFES) • Nordeste: Bahia (UFBA), Ceará (UFC), 

Pernambuco (UFPE), Rio Grande do Norte (IFRN) • Sul: Paraná (UFPR), Rio 

Grande do Sul (UFSM, UFRGS), Santa Catarina (UFSC) • Norte: Amazonas 

(UFAM), Pará (UEPA) • Centro-Oeste: Goiás (IFG), Distrito Federal (UnB), Mato 

Grosso do Sul (UFGD) 

 

2.7 Letras Libras na UFPR 

 
A Demanda de professores licenciados na educação básica e superior é 

escasso, então nesse cenário é preciso de profissionais formados para assumir 

essa necessidade e atuarem nos anos finais e superior, prezando no direito 

dessa pessoa surda, em receber o ensino em sua primeira língua a língua de 

sinais e na segunda língua o português na modalidade escrita. 

Logo após a manifestação no ano de 2011, no congresso nacional em 

Brasília, a comunidade surda, foi lutar por seus direitos, querendo que o governo 

federal reconhecesse a importância de escolas bilíngues no Brasil, a prioridade 

de um ensino de qualidade para as crianças surdas. E com essa pressão a 
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resposta obtida foi um projeto chamado “Viver sem limite”, lançado em 2011 por 

meio do Decreto Federal 7612 assinado pela Presidenta Dilma Rousseff, com a 

criação de 27 cursos de Letras/Libras – Licenciatura e Bacharelado e de 12 

cursos de Pedagogia na perspectiva bilíngue. Por meio desse Plano, foram 

criadas 690 vagas para que as instituições federais de educação contratassem 

professores e tradutores intérpretes de Libras. 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi contemplada pelo IES, com 

todo o suporte adequado, de vagas, financeiro para a implantação do curso no 

ano de 2014. Sendo Licenciatura em Letras Libras, inaugurado no ano de 2015, 

presencialmente em regime semestral, no Setor de Ciências Humanas. 

Segundo dados do Projeto Pedagógico do Curso Licenciatura em Letras 

Libras, ele tem a justificativa da abertura do curso para suprir a demanda de 

profissionais da educação básica, que prevê uma eduação bilíngue para surdos 

onde seja enaltecido sua primeira língua, a libras, o curso possui algumas 

características: Modalidade é Presencial, seu Regime é por Semestres, o local 

onde se leciona é no Setor de Ciências Humanas no período Noturno, e o 

número total de vagas são 30 totalizando a carga horária do currículo é 3230 

horas, prazo de integralização curricular mínimo de oito e máximo de doze 

semestres. 

Após muita luta para legitimar no ano de 2015 inicia-se o curso de 

Licenciatura em Letras Libras, com a finalidade de formar docente em Língua 

Brasileira de Sinais, bilíngues para atuarem nos anos finais do ensino 

fundamental ( 6º ao 9º) e médio, ou professores como segunda língua para 

alunos ouvintes, difundindo a Libras e colaborando para uma educação inclusiva 

no Brasil. 

O curso é oferecido 30 vagas, sendo 22 para surdos e 8 para ouvintes, a 

prova é através de vídeo sendo sinalizado por língua brasileira de sinais, e 

existem dois tipos de provas, uma para os candidatos surdos, e o outro para os 

candidatos ouvintes. 

Na pesquisa em 2020, em sites indexados do Letras Libras na UFPR os 

professores que ministram as aulas no curso, são qualificados e bem 

preparados, sendo assim compondo o quadro de docentes da coordenação do 

curso de Letras Libras, conta com 14 professores concursados da area de Libras, 

sendo 10 professores surdos e 4 professores ouvintes . Além de professores de 

outros departamentos também ministram em algumas disciplinas.  
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3- METODOLOGIA 

 
Segundo Garcia, o conhecimento científico obtido no processo 

metodológico tem como finalidade, na maioria das vezes, explicar e discutir um 

fenômeno baseado na verificação de uma ou mais hipóteses. Sendo assim, está  

diretamente vinculado a questões específicas na qual trata de explicá-las e 

relacioná-las com outros fatos. (2015,p.2) 

A pesquisa apresenta particularidades dos temas abordados durante as 

averiguações, apresentando algumas possibilidades e sendo relacionados. 

Sendo explanadas em etapas, para serem esclarecidas. 

A proposta da pesquisa inicia através de uma análise documental, 

esclarecendo encontrar materiais que relatem as experiências e a realidade da 

comunidade surda na área educacional focando no ensino superior. 

Como são suas experiências do povo surdo dentro dessas instituições, 

suas principais dificuldades e o que almejam para transformar os desafios que 

enfrentam em uma educação superior bilíngue e voltada a toda as suas 

especificidades. E a perspectiva do ensino superior ofertado na UFPR, curso de 

Letras Libras. 

A investigação discorre em uma pesquisa bibliográfica que consiste em 

seis etapas realizadas: De acordo com Ciribelli (2003), o método científico pode 

ser composto por etapas e instrumentos pelo qual a pessoa que pesquisa conduz 

seu projeto de trabalho com critérios de caráter científico para alcançar respostas 

que condizem ou não, com sua teoria inicial. 

A primeira etapa consiste em buscas de materiais com vários conteúdos 

sobre o âmbito da surdez que são de referências e de engajamento que 

contribuíram para dissertar o assunto com clareza, desmistificando aspectos 

relevantes para o conhecimento da sociedade. 

 

3.1 Verificações de bibliografias 

 
A segunda etapa constitui-se na análise de artigos e livros relacionados 

ao conteúdo dos artigos publicados no período dos anos 2004 à 2020. As 

bibliografias consultadas estão escritas em Língua Portuguesa e publicadas no 

Brasil. 

Escolhidos por apresentar um conteúdo subjetivo e de acordo com a 

temática pesquisada, com os principais autores Perlin (2008), Strobel (2008) 

Quadros (2004),Taborda   (2019), desvendando aspectos que norteiam os 
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principais tópicos: a) Surdez, b) O indivíduo Surdo,c) cultura Surda, d) Ensino 

Superior, e) Letras Libras na UFPR e evasão escolar. 

 

3.2 Averiguações na esfera universitária 

 
A terceira etapa foi levantar investigações sobre surdos nas 

universidades. 

Quarta etapa, conhecer uma breve história do curso Licenciatura em 

Letras Libras um curso inclusivo, e de referência nacional, através de 

professores surdos e ouvintes fluentes em Libras, tornando o surdo inserido 

conforme suas especificidades, e é exercido as adaptações, um ensino bilíngue 

e de qualidade. 

 

3.3 Consulta de matrículas de alunos surdos no curso de licenciatura 

Letras Libras 

 
A quinta etapa foi a análise dos dados dos alunos surdos, que 

ingressaram no curso de Licenciatura em Letras Libras na UFPR desde o ano 

de 2015 (primeira turma) até o ano 2019. Foi divididas em categorias, mostrando 

turma por turma através de gráficos mostrando a porcentagens de alunos surdos 

e ouvintes em sala, a autora desenvolveu e conversas informais com estudantes, 

para saber o motivo de procura no curso,e possíveis hipóteses da oscilação de 

matrículas dos indivíduos surdos houve a comparação dos documentos e por fim 

a análise da pesquisa de Taborda (2019) com os motivos de evasão seguindo 

uma tabela que exemplifica cada motivo, mostrando uma ideia geral da 

desistência dos alunos surdos estudantes do curso. 

 

3.4 Apresentação e discussão dos dados 

 
A sexta etapa foi concluir o trabalho que após toda a pesquisa e a análise, 

mostra que ainda precisa de mais pesquisas vigentes, que o objetivo foi atingido 

parcialmente, perceptível a variação de matrículas de surdos durante cada ano, 

e a evasão dos mesmos, já estamos avançando com muitas conquistas e 

reconhecimento da Libras, porém existe muito a fazer para termos uma 

sociedade bilíngue que reconheça o espaço do surdo, que pode ser onde ele 

quiser. 
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4- Análise de Dados 

 
A partir do levantamento bibliográfico e da recolha dos documentos do 

Curso de Letras Libras, apresenta-se e discute-se a temática ingressantes na 

graduação e o motivo de evasão (TABORDA, 2019). 

Neste capítulo será apresentado e discutido os dados coletados da 

pesquisa disponibilizada pela a coordenação do Curso de Licenciatura em Letras 

Libras da UFPR. 

Depois da movimento e luta da comunidade surda em Brasília no ano de 

2011, garantindo o direito de escolas bilíngues e pedindo outras reivindicações, 

Dilma Rousseff, responde após análises e a existência da Lei 10.436/2002 que 

auxiliou nos esclarecimentos para explicae todos os aspectos da Língua de 

Sinais, Surdos, Professores e pessoas que atuam na área. 

Com o passar do tempo, e com o gradual aprimoramento 
linguístico, cognitivo e social da comunidade surda, o 
engajamento político passou a fazer parte também do cotidiano 
dos surdos, surgindo as primeiras lideranças. Assim, com o 
surgimento de lideranças motivadas em engajar-se nas lutas 
surdas, com o crescente aumento na demanda de 
encaminhamentos com vias a atender as necessidades dos 
surdos, bem como com a complexidade do trabalho a ser 
desenvolvido, fora necessária uma reestruturação estatutária e 
organizacional na instituição, que resultou em significativas 
mudanças (JUNG, 2011, p.5) 

 

Através de um projeto “Viver sem limite” por meio de um decreto federal 

assinado, cria-se 27 cursos de Letras/Libras – Licenciatura e Bacharelado e de 

12 cursos de Pedagogia na perspectiva bilíngue. Por meio desse Plano, foram 

criadas 690 vagas para que as instituições federais de educação contratassem 

professores e tradutores-intérpretes de Libras. 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi contemplada pelo IES, com 

todo o suporte adequado, de vagas, financeiro para a implantação do curso no 

ano de 2014. Sendo Licenciatura em Letras Libras, inaugurado no ano de 2015. 
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Foi inestimável esse curso, com um impacto na vida da maioria dos 

alunos, sendo um momento de reflexão e aprendizado e que agrega muito 

conhecimento junto aos professores, sendo um tempo de novas visões, novos 

conceitos, experiências brilhantes e totalmente em Língua de Sinais. 

Segundo Brito (1993), as línguas naturais têm uma função importante na 

pessoa surda, é importante para o preenchimento linguístico auxiliando na 

cognição, formação de pensamento e vai além de uma comunicação. 

As pesquisas foram executadas nas turmas dos anos de 2015 à 2019, 

buscando contabilizar a quantidade de alunos surdos ingressantes na graduação 

a cada ano e os motivos de abandono e evasão segundo Taborda,pois é a 

pesquisa mais próxima. 

A turma do ano de 2020 não será analisada por ser um ano atípico, 

decorrente a pandemia do covid-19, e se limitar por conta de se ter calouros e 

não ter um número concreto de quantos alunos não continuaram os estudos. 

Após o vestibular e as matrículas efetuadas, foi constatado o número de 

surdos por turma. 

 

4.1 Turma Letras Libras UFPR- 2015 

 
Segundo o edital nº23/2014  do curso disponibilizado em português com 

resumo em Libras para que os candidatos surdos tenha entendimento das 

informações necessárias, explica-se as vagas destinadas aos surdos os 

priorizando sendo a quantidade de 22 e oportunidades aos ouvintes sendo 

destinadas 08 vagas, totalizando assim 30 vagas para a turma. 

O vídeo não está disponível, mas tem registros no site que comprovam a 

existência dele em Língua de Sinais obedecendo o bilinguismo. 
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Figura 1: Editais e documentos do processo seletivo do Letras Libras 2014 

 

 
 

Fonte: http://portal.nc.ufpr.br 

 
 

Por ser o primeiro ano 2015 da abertura do curso, teve muitas inscrições 

e muita procura para ser estudante da Universidade Federal do Paraná, cursar 

uma graduação completamente em Língua de Sinais emergindo em sua língua 

e cultura e respeitando todos os artefatos linguísticos, sendo assim muito 

desejado por todos os candidatos. 

Em conversas informais com estudantes surdos alunos desta turma, as 

informações sobre o vestibular chegaram através de Professores da área, e a 

site dessa instituição, sendo divulgado e atingindo toda a comunidade surda. 

Com muita expectativa houve o seguintes resultado para os calouros da 

turma de 2015: 

  
Figura 2: Gráfico dos alunos ingressantes do ano de 2015 

 

 
 

Fonte: a autora (2021) 

 
 

Observa-se que teve 19 alunos surdos não atingindo o número máximo 

de vagas destinadas a eles. 
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http://portal.nc.ufpr.br/
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4.2 Turma Letras Libras 2016 

 
Seguindo o edital nº 34/2015 tem as relações e normas de como se 

inscrever e como será a prova sendo disponibilizado 100% em Libras 

descrevendo detalhadamente para que o processo seletivo dê o suporte a todos 

os surdos. 

 

Figura 3: Edital em Libras do Letras Libras 2015 

Fonte: http://portal.nc.ufpr.br 

 
 
O segundo ano do curso ofertado e com informações de surdos, eles ficaram 

sabendo sobre o vestibular através das redes sociais e professores que           atuam na 

área, sendo assim fazendo a inscrição. Houve uma queda de alunos surdos 

matriculados tendo apenas 7 estudantes, sendo 12 a menos do ano de 2015.             

 

Figura 4: Gráfico dos alunos ingressantes do ano de 2016 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
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4.3 Turma Letras Libras 2017 

 
Seguindo o edital Nº25/2016 disponibilizado em língua de sinais com 

todas as informações para o processo seletivo com o direito dos surdos 

garantidos para ter acesso a Universidade Federal do Paraná. 

 

Figura 5: Edital em Libras do Letras Libras 2016 
 

Fonte: http://portal.nc.ufpr.br 

 
 

Em contato com os acadêmicos eles ficaram sabendo dessa oportunidade 

através de cursos da Feneis que divulgaram e também professores que sabiam 

dessa oferta incentivando seus alunos aproveitarem essa oportunidade. Sendo 

assim ingressaram 10 surdos e 20 ouvintes. Comparado ao ano 2016, houve um 

aumento de 3 estudantes no curso. 

 

Figura 6: Gráfico dos alunos ingressantes do ano de 2017 
 

 
 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
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4.4 Turma Letras Libras 2018 

 
Segundo o edital 44/2017 contendo todas as bases para inscrição e para 

a prova em sua língua materna a Libras eles conseguem ter a acessibilidade e 

autonomia de ter um espaço na graduação. 

 

Figura 7: Edital em Libras do Letras Libras 2017 

Fonte: http://portal.nc.ufpr.br 

 
Por ser um ano político e ter um pronunciamento da primeira dama em 

Língua de Sinais, foi mais procurado e divulgado a Libras, e a sociedade 

percebeu o quão relevante é essa língua e que é preciso ser estuda para garantir 

a comunicação sendo assim em um diálogo com os surdos eles ficaram sabendo 

dessa chance através de familiares e outros cursos de extensão ofertados pela 

UFPR que divulgam todos as graduações. 

 

Figura 8: Gráfico dos alunos ingressantes do ano de 2018. 
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Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 
 

Comparando ao ano de 2017 houve um crescimento de alunos surdos 2 

alunos a mais totalizando 12 estudantes surdos e 18 estudantes ouvintes. 

 

4.5 Turma Letras Libras 2019 

 
O edital nº29/2018 contido no site na L1 do surdo a Libras, reforça as 

regras da UFPR para a entrada de novos alunos, sendo um recurso pensado na 

comunidade surda para ter total entendimento, e alguns motivos que causaram 

interesse no momento de inscrição dos surdos, foi através das mídias sociais, 

profissionais da área Tradutores intérpretes de Libras e entre amigos onde 

conversam e repassam todas as informações. 

 
Figura 9: Edital em Libras do Letras Libras 2018 

Fonte: http://portal.nc.ufpr.br 

 
 
 

Analisando o gráfico o ano de 2019 foi o ano que menos surdos 

ingressaram, sendo apenas 6 alunos e 22 alunos ouvintes, por ser um ano com 

mais oportunidades e conhecimento da língua hipoteticamente sem teorias que 

provam pode se explicar que com seu espaço ele pode garantir acesso em 

outros cursos.

http://portal.nc.ufpr.br/
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Figura 10: Gráfico dos alunos ingressantes do ano de 2019 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 
 

O diferencial é que o vestibular ocorre em dia distinto dos outros cursos 

na universidade, foi pensando aos sinalizantes então tem um dia específico para 

ocorrer e a prova é em Libras, tendo uma versão para surdos e outra para 

ouvintes e em todos os anos ocorreram dessa maneira. 

 

Figura 11: Provas aplicadas em Libras nos vestibulares de Letras Libras 
 

 

 

Fonte: http://www.letraslibras.ufpr.br/vestibular/ 

 
 

É perceptível a variação dos estudantes conforme os anos, pois sabemos 

que o número de vagas é prioritário para o indivíduo surdo, sendo vinte e dois 

para eles e oito para alunos ouvintes, caso não seja preenchido o número total 

de alunos surdos pode-se ser substituído por alunos ouvintes. Segundo a tabela 

geral podemos ver a oscilação, a partir de pesquisas não existem comprovações 

de motivos mas especulações, como a perda de interesse dos surdos pelo curso 

de Letras Libras, por não ser seu perfil, não achar qualidade no curso, não ter 
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afinidades e vínculo e até mesmo por falta de recursos pedagógicos, podendo 

escolher outras áreas distintas ofertadas pela UFPR, ou buscas em outras 

universidades como a UFSC que é referência nacional por conta do elenco de 

profissionais que iniciaram pesquisas na surdez, universidades privadas que 

oferecem o mesmo curso em Curitiba ou por dificuldades no nível superior 

sofrendo muitas barreiras e desistindo dos estudos. 

O curso de Letras Libras é um marco histórico em Curitiba através da 

Universidade Federal do Paraná, pois vivenciamos a luta da comunidade surda 

ganhar visibilidade e abrir oportunidades para atuação nessa área, porém a partir 

disso surgem outras oportunidades em outros cursos e em outras universidades 

e é importante que o surdo ocupe esses lugares, que são direito deles também, 

e nem todos almejam trabalhar com educação, então é interessante essa 

diversidade de escolhas como acontece com a sociedade majoritária. 

Através de muitas lutas os surdos conseguiram e estão 
conseguindo mostrar aos ouvintes que eles são conhecedores 
dos seus direitos, são capazes de lutar e estão conquistando 
acesso nos mais diversos espaços sociais (NETO, OLIVEIRA E 
COSTA, 2002, p. 6). 

 

Tabela 1: Relação de alunos surdos matriculados no curso de Letras Libras 

 

TURMAS MATRÍCULAS 

TOTAL 

MATRÍCULAS 

SURDOS 

RELAÇÃO 

Turma 2015 30 19 63,33%% 

Turma 2016 30 7 23,33%% 

Turma 2017 30 10 33,3% 

Turma 2018 30 12 40% 

Turma 2019 30 6 20% 

 

Fonte: Secretaria do Curso de Letras Libras (2020) 

 
 

Segundo a pesquisa,no primeiro ano em 2015 foi onde obteve mais 

alunos surdos durante os 5 anos decorridos. 

Hipoteticamente, pode ser por conta da abertura de um curso acessível 

completamente para a comunidade surda, sendo uma novidade e uma opção de 

profissão, que existe bastante demanda, e que está sendo reconhecida e 
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expandida por todo o Brasil, sendo ofertada pela Universidade Federal, 

referência em nível nacional, oportunizando e priorizando o indivíduo surdo, 

sendo assim teve muita procura. 

E assim a UFPR foi visada e os surdos puderam ter acesso em outros 

cursos, sendo outra possibilidade de redução no curso de Letras Libras durante 

os próximos anos. 

Os dados apresentados apontam para um crescimento de ouvintes no 

curso de Letras Libras. E também temos como hipóteses da grande procura ou 

aumento de ouvintes para o curso de letras libras, em especial, no ano 2018 

deve se ao papel social e político que a primeira Dama Michelle de Paula Firmo 

Reinaldo Bolsonaro que aprendeu Libras por conta de um tio que é surdo, e atua 

como intérprete de Libras no âmbito religioso, e que no dia da posse de seu 

esposo o presidente Jair Bolsonaro discursou em Libras com a tradução direta 

de uma intérprete, então fez com que a libras ficasse em evidência no cenário 

brasileiro. 

E os mesmos que frequentam o curso acabam desistindo ao decorrer do 

anos, segundo a pesquisa de Taborda (2019), há indícios de números de alunos 

surdos que desistem do curso conforme apontam as categorias apresentadas: 
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Tabela 2: Quantitativo de evasão de estudantes  categorizados por tipos 

 
Fonte:Taborda (2019) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1º 

Sem/ 

2015 

 
2º 

Sem/ 

2015 

 
1º 

Sem/ 

 

2016 

 
2º 

Sem/ 

2016 

 
1º 

Sem/ 

2017 

 
2º 

Sem/ 

2017 

 
1º 

Sem/ 

2018 

 
2º 

Sem/ 

2019 

 
1º 

Sem/ 

 

2019 

 
Abandono 

 
1 

 
3 

 
2 

 
2 

 
4 

 
0 

 
1 

 
6 

 
0 

 
 
 
Cancelamento a 

pedido  do 

Calouro 

       
1 

  
1 

 
Cancelamento 
Pedido 

   
1 

  
2 

    

 
Desistência 

Vestibular 

 
2 

        

 
Formatura 

        
16 

 

 

Não 
confirmação de 
vaga 

   
1 

      
1 

 

Total 
 
3 

 
3 

 
4 

 
2 

 
6 

 
0 

 
3 

 
22 

 
2 
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4.7 QUANTITATIVO DE EVASÃO POR TIPO 
 

Segundo Baggi e Lopes ( 2011), a evasão escolar no ensino superior 

é um fenômeno complexo e, portanto, não pode ser analisado fora de um 

contexto histórico mais amplo, pois é reflexo da realidade de níveis anteriores de 

ensino, influenciando de diversas maneiras para o abandono de um curso 

superior. 

As políticas linguísticas dentro da universidade com o enfoque no curso 

de Letras Libras precisa ser vigente, pois o principal meio de comunicação com 

os      surdos      é       através       da       modalidade       gestual-       visual. Eles 

precisam ter essa garantia e direito primeiramente de língua que é mais 

importante, pois assim se sentirão seguros e nesse requisito o curso dispõe 

todos os professores são sinalizantes, alunos aprendizes e que trabalham na 

área, e uma equipe de tradutores intérpretes para auxiliarem a qualquer 

momento, então quanto a isso não é motivo de evasão e é através dessa 

estratégia é possível cativar os alunos a não desistirem se apresentarem 

algumas causas apresentadas, pois através de um diálogo, tudo de se pode 

resolver, e se tiverem essa oportunidade e abertura pode-se se chegar a 

coordenação e resolver esse problema, ampliando para a universidade em geral 

sempre lutando para que seja um curso valorizado e reconhecido por todos para 

que seja uma UFPR bilíngue e os alunos surdos sejam os protagonistas de uma 

história de uma grande luta vencida na universidade, com a maioria das pessoas 

sejam falantes de língua de sinais e estabelecendo uma comunicação efetiva e 

sendo um espaço democrático e igualitário para todos. 

 

 
5- Considerações Finais 

 

Este trabalho de conclusão de curso traz como temática as Políticas 

Linguísticas na Criação do Curso de Letras Libras e a evasão dos alunos surdos 

na UFPR, e tem por objetivo geral analisar o ingresso de alunos surdos e 

principais causas de evasão no curso Letras Libras na Universidade Federal do 

Paraná. 

 

A pesquisa possui seus objetivos atingidos apenas parcialmente, quanto 

ao quantitativo é perceptível o número exato dos ingressantes, podendo ter 
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conclusões e observar a variação de estudantes surdos do curso de Licenciatura 

em Letras Libras. 

Sendo assim identifica-se que no ano de 2015 na inauguração do curso 

teve um número considerável na matrícula para iniciar a graduação contendo  19 

alunos surdos, no ano de 2016 possuiu uma queda de 12 alunos surdos, em 

2017 teve um aumento de 3 alunos surdos totalizando em 10 estudantes, no ano 

de 2018 observa-se um acréscimo de mais 2 alunos surdos e no ano de 2019 

vemos uma decadência vasta com apenas 6 alunos surdos. 

A partir do ano de 2015 após divulgação da abertura do curso de Letras 

Libras e as atividades iniciadas, todas as aulas em Língua de Sinais voltadas a 

sua cultura e identidade, teve muita procura dos surdos, assim a Universidade 

Federal do Paraná foi melhor vista, por ter uma melhor estrutura para receber os 

surdos, com uma equipe de docentes que dominam da área, com profissionais 

intérpretes que facilitam a comunicação dentro da instituição e um ambiente 

linguístico adequado onde todos falam a mesma língua. Portanto a universidade 

pública e de qualidade teve maior visibilidade e mais busca pelos surdo em 

cursar um Ensino superior, ofertando mais oportunidade e igualdade entre 

grupos sociais. 

Porém observa a instabilidade de matrículas de estudantes surdos 

durantes os anos, não existem causas concretas apenas especulações já 

descritas, para sanar todo o repertório de cogitação carece de mais pesquisas 

que sigam essa mesma linha de pesquisa, pois ainda não existe nenhuma. 

A evasão é um problema que aflige as universidades de forma geral, e 

para sanar todas as variantes é preciso de um trabalho em conjunto para que o 

estudante se sinta amparado em todos os sentidos. 

Quanto às causas de evasão ainda existem muitas lacunas a serem 

concretizadas, e existe apenas uma pesquisa que vem de encontro com esse 

artigo, e por ser um ano pandêmico as barreiras ainda aumentam mas quanto a 

pesquisa. 

Então é preciso de mais pesquisas nesse âmbito para que se tenha mais 

pesquisas de campo e que apontem as verdadeiras causas que fazem os alunos 

evadirem dos cursos. 

Portanto, estamos no século XXI, desde o ano de 2015 felizmente com a 

abertura do Curso de Letras Libras na cidade de Curitiba, percebemos o cenário 
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mudando, muitas conquistas sendo alcançadas, o espaço do surdo como 

protagonista, e após as suas formações conseguindo vagas de trabalho para 

atuar nas suas áreas de domínio difundindo a Libras como principal objetivo. 

Existem muita luta pela frente para melhorias do curso, mas a 

Universidade já tem respeitado o lugar em que os professores surdos e 

estudantes surdos conseguiram, por uma Universidade com um acolhimento 

correto para que os 22 alunos surdos preencham as vagas e se interessem mais, 

por uma UFPR bilíngue, por um Brasil bilíngue.
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