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Resumo

O objetivo geral deste trabalho foi analisar o processo de inclusão de alunos surdos e/ou deficientes auditivos
nas disciplinas do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), campus
de São Cristóvão. Esta pesquisa consiste em um estudo de caso com abordagem qualitativa e descritiva,
utilizando-se de entrevistas semiestruturadas, análise documental e observações diretas. Os resultados
mostram desinformação e desconhecimento sobre a surdez, falta de apoio dos docentes, problemas na
metodologia do professor, falta de conhecimento da língua de sinais, a falta de sinais específicos da
Matemática em Libras, barreiras atitudinais, postura inadequada do professor em sala de aula e falta de
estrutura da universidade. Apesar da existência de falhas, a universidade apresenta progressos expressivos,
como o Programa PAI/UFS, oferta de intérpretes, cursos na área da inclusão, estudos sobre este tema,
eventos sobre ações inclusivas, entre outros.
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Abstract

The aim of this study was to analyze the inclusion process of deaf and/or hearing impaired students in the
subjects of Federal University of Sergipe (UFS), Centre for Exact Sciences and Technology, in São Cristóvão
campus. This research consists of a case study with qualitative and descriptive approach. As instruments for
data collection, we used semi-structured interviews, document analysis and direct observations. The results
show misinformation and ignorance about deafness, lack of support from teachers, problems in teaching
methodology, ignorance about sign language, lack of specific signs for Mathematics in Libras, attitudinal
barriers, inadequate behavior of teachers in the classroom and bad structure of the university. Despite the
flaws, the university presents significant progress, as the PAI/UFS Program, interpreters available, courses
about inclusion, studies on this issue, and events on inclusive actions, among others.
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Introdução

Atualmente, muito se tem falado em processo de inclusão[ii]. A inclusão consiste em inserir todos os alunos
nas classes regulares de ensino, buscando respeitar e atender às suas necessidades sociais, culturais e
educacionais. Para tanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96, no artigo
59, garante que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades especiais
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades”.

Nesse sentido, o acesso à educação é um direito de todos e a escola é o espaço formal onde se dá o
desenvolvimento de cidadãos. Nela, há o convívio com a diversidade, com a multiplicidade, sendo que “todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza[iii]”. Assim, a educação deve ser comprometida
com a formação dos cidadãos e cidadãs.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), no Brasil, aproximadamente
46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência: mental, motora, visual ou auditiva. Destas, 5,1% têm
alguma deficiência auditiva, ou seja, perfazendo um total de 9.722.163 pessoas, das quais 347.481 não
ouvem, 1.799.885 têm grande dificuldade em ouvir e 7.574.797 pessoas possuem alguma dificuldade na
audição.

Nesse contexto, há necessidade de um sistema educacional brasileiro inclusivo, que promova a inserção de
todos, independentemente da condição étnica, religiosa, linguística, socioeconômica ou física de cada um. É
importante que o currículo vise à diversidade dos alunos e atenda às suas necessidades e peculiaridades.

Nesta perspectiva, é fundamental o aprimoramento do processo de formação de professores para a melhoria
do atendimento escolar, uma vez que “fica evidenciada a necessidade de investir na qualidade da formação
profissional para o magistério e no aperfeiçoamento das condições de trabalho nas escolas” (VEIGA, 2010, p.
16), bem como nas universidades.

Para Souza (2000), a inclusão exige mudanças estruturais e a aceitação pelos diversos setores da sociedade,
os quais devem se preparar e se adaptar para receber as pessoas com necessidades educacionais especiais,
quaisquer que sejam seus tipos e graus de comprometimento, dando a todos a oportunidade de assumirem
papéis.

A partir do Concurso Vestibular 2010, o Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Sergipe
instituiu o sistema de cotas para pessoas com deficiência. A potencialização do número de pessoas cegas,
surdas e com dificuldade de locomoção exige mudanças nas concepções de escola, de avaliação e de ser
humano.

O objetivo deste trabalho foi analisar o processo de inclusão de alunos surdos e/ou deficientes auditivos nas
disciplinas do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia na Universidade Federal de Sergipe, campus de São
Cristóvão.

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso com abordagem qualitativa e descritiva. Como instrumentos de
coleta de dados, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas, análise documental e observações diretas.
Tomamos como base os fundamentos teóricos de Zóia (2006), Gomes (2002), Candau (2011), Daroque
(2011), Pimentel (2012), entre outros.

1- Inclusão no Ensino Superior

A educação é o que move. É elemento constitutivo da pessoa, “deve estar presente desde o momento em que
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ela nasce, como meio e condição de formação, desenvolvimento, integração social e realização pessoal”
(BRASIL, 2000). Assim, a universidade tem papel fundamental na vida dos sujeitos, buscando formar
profissionais e visando à diversidade.

A inclusão escolar, independentemente do nível de escolaridade, vai além do atendimento ao deficiente e
compromete-se com a educação de todos os alunos, no sentido de introduzir, no contexto acadêmico, uma
cultura de respeito e de mudança de atitude, valorizando as diferenças culturais, sociais e individuais.

A inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior é um direito legal regulamentado pela Portaria nº
1.679, de 2 de dezembro de 1999, revogada pela Portaria 3.284/2003, que assegura, às pessoas com
deficiência, condições básicas de acessibilidade ao nível superior, de mobilidade e de utilização de
equipamentos e instalações das instituições de ensino. Também nesse sentido, a Resolução 80/2008 do
CONEP (Conselho do Ensino e da Pesquisa) veio estabelecer a reserva de vagas na Universidade Federal de
Sergipe. No entanto, há um abismo entre a lei e sua efetivação.

O acesso ao Ensino Superior é um direito de todos. De acordo com o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de
2004, entende-se por acessibilidade a condição para utilização dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

No entanto, apesar de o ingresso no Ensino Superior ser um direito, inúmeras são as barreiras enfrentadas
pelas pessoas com deficiência. Entende-se como barreiras “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou
impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se
comunicarem ou terem acesso à informação” (BRASIL, 2004).

No que diz respeito às pessoas surdas e/ou deficientes auditivas, as barreiras podem ser qualquer obstáculo
que dificulte a expressão ou o recebimento de mensagens por dispositivos, meios ou sistemas de
comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à
informação (idem).

As barreiras pedagógicas são entraves para o desenvolvimento acadêmico do aluno com deficiência e, na
maioria dos casos, o maior fator de evasão dos discentes nas universidades. Por isso, toda instituição deve
atentar para a eliminação dessas barreiras e criar um núcleo de apoio à pessoa com deficiência, facilitando o
processo de ensino-aprendizagem.

A legislação que versa sobre a inclusão de surdos e/ou deficientes auditivos em instituições de ensino regular
(BRASIL, 2003) estabelece que se deve oferecer, sempre que necessário, um intérprete de Língua Brasileira
de Sinais/Língua Portuguesa, e recomenda flexibilidade na correção das provas, de modo a valorizar o
conteúdo semântico. Neste sentido, a formação do aluno surdo e/ou deficiente auditivo requer a compreensão
do trânsito por duas línguas; no caso do Brasil, Libras e Língua Portuguesa.

O contexto universitário é desafiador para todos os jovens. Problemas de adaptação à vida acadêmica e às
obrigações que ela impõe conduzem o estudante, muitas vezes, ao fracasso e ao abandono. Para conseguir
assimilar as novas informações e os novos conhecimentos, ele precisa contornar as falhas da trajetória
escolar anterior, como lacunas deixadas pelos ensinos Fundamental e Médio, inadequação das condições de
estudo, falta de habilidades lógicas, problemas de compreensão em leitura e dificuldade de produção de
textos (SAMPAIO e SANTOS, 2002 apud BISOL, 2010).

Assim sendo, para que haja inclusão de alunos com características diferentes em uma sala de aula, faz-se
necessária a criação de mecanismos que permitam, com sucesso, que eles interajam educacional, social e
emocionalmente com seus colegas e professores. No entanto, é comum encontrarmos alunos queixando-se da
prática pedagógica de professores[iv] universitários, ou a respeito da forma excludente, preconceituosa e
seletiva do sistema universitário no que diz respeito a vários aspectos, como as avaliações, relação
professor-aluno, relação entre professores etc.
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Com isso, a inclusão no âmbito acadêmico requer professores preparados para atuar na diversidade,
compreendendo as diferenças e valorizando as potencialidades de cada estudante, de modo que o ensino
favoreça a aprendizagem de todos. Os profissionais do ensino devem buscar atender, de maneira adequada, à
diversidade do alunado. Essa ação

[...] deve se pautar no respeito e no convívio com as diferenças, preparando os
educandos para uma sociedade mais justa e solidária; contrária a todos os tipos de
discriminação [...] Os professores precisam tratar das relações entre os alunos.
(ZOÍA, 2006, p. 23)

Conforme afirma Candau (2011), no âmbito da educação, as diferenças também se explicitam cada vez com
maior força e desafiam visões e práticas profundamente arraigadas no cotidiano acadêmico. A cultura escolar
dominante nas instituições educativas prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados como
elementos constitutivos do universal. Sob esta óptica, as diferenças são ignoradas ou consideradas um
“problema” a resolver.

Segundo Pimentel (2012), há estigmas que são atribuídos pelo preconceito com relação à diferença. Muitas
vezes, por desconhecimento das peculiaridades e potencialidades da diferença, o próprio professor traz um
olhar discriminatório/classificatório em relação ao estudante com alguma necessidade especial. No entanto, a
ação do docente deve ser desconstruir ou favorecer a superação do estranhamento inicial, possibilitando aos
educandos com deficiência mostrarem suas potencialidades.

No Ensino Superior, bem como em qualquer etapa da educação, a avaliação inclusiva precisa ser
diversificada. Podem ser oferecidas oportunidades e formas diferentes de o educando mostrar seu
desenvolvimento ao longo do processo educacional. Esta forma de avaliar permite que ocorra uma relação
pedagógica entre aluno e professor, enriquecendo, então, suas experiências educacionais.

A proposta da inclusão estabelece a participação ativa de qualquer aluno nas atividades do processo de
ensino-aprendizagem, principalmente em sala de aula. A inexistência dessa participação gera o fenômeno da
falsa inclusão, ou seja, apenas da figuração do estudante com deficiência na escola regular, sem que ele
esteja devidamente incluído no processo de aprender. Estar matriculado e frequentar a classe regular não
significa estar envolvido no processo de aprendizagem daquele grupo.

A comunidade acadêmica precisa rever e repensar suas ações atitudinais (ou culturais) e pedagógicas, no
sentido de encontrar formas e soluções para que seus membros se preocupem em estabelecer uma cultura
educacional inclusiva. A partir da mobilização de todos que pertencem a essa comunidade, sem distinção de
cargos, será possível vencer este desafio.

2- Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Sergipe – PAAF

O Programa de Ações Afirmativas (PAAF) é o conjunto de ações e procedimentos para o acesso e a
permanência, na universidade, de alunos deficientes, alunos oriundos de escola pública e alunos pardos,
pretos e indígenas. Fazem parte do Programa: a política de acesso propriamente dita, mediante o sistema de
reserva de vagas para candidatos oriundos da rede pública de ensino, negros e indígenas; todas as políticas
de permanência destinadas aos alunos cotistas na universidade; e as políticas de acompanhamento da vida
universitária de tais alunos.

As ações afirmativas se definem como políticas públicas ou privadas voltadas à concretização do princípio
constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de
idade, de origem nacional e de compleição física (GOMES, 2002).

Neste sentido, com o intuito de oferecer equidade nas condições de acesso ao Ensino Superior público,
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combatendo as desigualdades de oportunidades para grupos histórica e presentemente discriminados, o PAAF
foi criado em 2007, através da Portaria 1110/07. A Comissão do Programa passou a ser composta por
representantes de cada um dos Centros, do sindicato dos professores, do sindicato dos funcionários e do DCE,
sendo coordenada pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB).

Pensando em um ambiente de diversidade, onde os graduandos sejam preparados para uma sociedade cada
vez mais sensível às diferenças, as ações afirmativas objetivam construir maior igualdade e possibilitar que se
eleve a autoestima dos estudantes, a partir de suas referências culturais. Visam a permitir que o aumento de
oportunidades no Ensino Superior público se combine com uma maior democratização econômica e
étnico-racial no acesso e permanência a essa etapa do ensino[v].

O sistema de reserva de vagas foi delimitado através de 3 categorias:

a. Cota Social: reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas totais de todos os cursos de graduação
para os candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio e pelo menos quatro anos do
Ensino Fundamental em instituições públicas estaduais e municipais de ensino.

b. Cota étnico-racial: reserva de 70% (setenta por cento) das vagas reservadas para os alunos da Cota
Social de todos os cursos de graduação para os candidatos que se autodeclararem pardos, negros ou
indígenas.

c. Acesso diferenciado para portadores de necessidades especiais: reserva de 01 (uma) vaga por curso,
conforme legislação em vigor, para portadores de deficiência que indiquem sua necessidade
educacional especial e que optem por esta reserva.

Até 2009, o processo seletivo da UFS era realizado através do vestibular. As regras de ingresso relatadas
acima passaram a valer a partir do processo seletivo de 2010. No entanto, foram aplicadas pela última vez
em 2012, pois, a partir do ano seguinte, o critério de seleção passou a ser o desempenho dos candidatos no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sem utilização do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Tabela 1 - Quantitativo dos alunos com deficiência

2010 2011 2012 2013
Física 19 = 68% 17 = 57% 15 = 38% 18 = 55%
Auditiva 4 = 14% 3 = 10% 17 = 44% 7 = 21%
Visual 5 = 18% 10 = 33% 7 = 18% 8 = 24%
Total 28 30 39 33

Fonte: Departamento de Administração Acadêmica – DAA. Ano: 2013.

Pelos dados da tabela 1, podemos perceber que houve uma oscilação no número de alunos ingressantes pelo
sistema de cotas durante o período de 2010 a 2013. Com relação aos deficientes físicos, permaneceu quase o
mesmo quantitativo; quanto aos estudantes com deficiência auditiva, houve acréscimo somente em 2012; já
em relação aos deficientes visuais, também houve um aumento, mas somente em 2011.

3- Programa de Ações Inclusivas da Universidade Federal de Sergipe - PAI/UFS

O programa Incluir é uma política de acessibilidade das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), criada
em 2005 para assegurar, à pessoa com deficiência, o acesso a esta etapa de ensino. Foi implementado pelo
Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu) e da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI).

Este programa busca contribuir, através de recursos financeiros, para o estabelecimento de mudanças
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significativas, como a eliminação de barreiras físicas e pedagógicas nas comunicações e informações, nos
ambientes, instalações, equipamentos e materiais didáticos, promovendo, de fato, o processo de inclusão.

O Núcleo de Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência (NUPIEPED), criado em 2007, contribuiu para a
elaboração e implantação do projeto, em que foram realizadas inúmeras discussões de possíveis ações a
serem tomadas em benefício dos estudantes com deficiência matriculados na UFS.

O Incluir envia verbas às IFES para realização de reformas e criação de núcleos de inclusão. Em 2006, a UFS
recebeu recurso e apoio para melhoria das condições de acesso e permanência dos alunos com deficiência.
Entretanto, esse recurso não foi aproveitado, tendo sua quantia devolvida. Nos anos de 2007 e 2008, os
recursos também foram devolvidos por falta de aproveitamento. Em 2009, a UFS não conseguiu aprovação do
seu projeto. Em 2010, o projeto não pôde ser realizado e o recurso não foi aproveitado (SANTOS, 2012)

Na UFS, o programa Incluir está localizado na Didática VI, em duas pequenas salas. O atendimento é
realizado nos três turnos e está acessível a todos os alunos com deficiência que busquem apoio para
locomoção ou necessidades educativas. Possui 1 bolsista e 1 intérprete de Libras em cada turno.

O Incluir também fornece equipamentos como cadeira de rodas elétrica e, para quando um aluno necessita
fazer prova, o programa Dosvox ou intérprete. Presta, ainda, serviço de orientação a estudantes na busca por
seus direitos e a professores que queiram saber mais sobre como trabalhar com alunos deficientes.

Durante todo o ano, são oferecidos diversos cursos com o objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica e
contribuir para a acessibilidade dos alunos com deficiência. Em 2013, de acordo com a coordenadora do
programa, foram realizados 4 cursos na área de deficiência visual e 2 cursos na área de deficiência auditiva.

Em 2012, foi realizado o “IV Encontro de Pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência:
abordagens metodológicas” e o “II Simpósio Nacional de Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência”, no
intuito de contribuir com pesquisas na área de formação de professores em educação especial, bem como
analisar e entender as relações e representações construídas sobre a mesma. Houve também diversos
minicursos e palestras sobre a temática da inclusão.

No início de dezembro de 2013, aconteceu a “I Semana de Ações Inclusivas”, com o objetivo de debater e
discutir ações desenvolvidas na UFS a respeito da inclusão e acessibilidade dos alunos com deficiências,
abrindo espaço para exposição dos alunos usuários dos serviços ofertados pela instituição. Foram realizados
diversos cursos, como os de Dosvox, NVDA (Non Visual Desktop Access), Orientação e Mobilidade, Braille e
Libras.

4- Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET

O Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFS é formado pelos Departamentos de Engenharia Civil,
Engenharia Química, Química, Física, Matemática, Ciências da Computação, Engenharia Elétrica, e Estatística.
É formado também pelos Núcleos de Engenharia de Alimentos, Engenharia de Materiais, Engenharia
Mecânica, e Engenharia de Produção.

Compete ao CCET formular o plano setorial, integrando as atividades de ensino, pesquisa e extensão,
implementar e coordenar as atividades dos departamentos, e promover estudos, seminários e simpósios com
docentes e discentes dos seus departamentos.

Dentre as disciplinas do Centro, a Matemática é vista, pela maioria dos alunos, como maçante e difícil, opinião
passada de geração a geração. Segundo Guilherme (1983 apud SILVA, 2004), a Matemática é ensinada
através de uma série de exercícios artificiais e mecânicos que sequer têm vinculação com o dia a dia do
aluno. Essa maneira mecanizada de se trabalhar com a Matemática pode ser um dos fatores que contribuem
para as representações que hoje se têm a respeito dessa disciplina.
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Esse ponto de vista precisa ser modificado a partir do momento em que a criança entra na escola. Deve-se
mostrar a ela que a disciplina está inserida diretamente no nosso dia a dia. É necessário, desde as séries
iniciais, que o professor leve em conta o raciocínio lógico e dedutivo do aluno para que os conhecimentos
sejam assimilados como parte natural da linguagem e do pensar cotidiano, como algo importante para o
desenvolvimento intelectual.

O conhecimento matemático é apresentado sob a forma de regras e fórmulas,
execução de algoritmos, informações sobre definições, teoremas (resultados) e
linguagem simbólica. Uma das consequências dessa forma de ensinar é a
passividade, a insegurança do aluno e a dependência da palavra do professor para
decidir se os resultados obtidos são corretos ou não. Aprender, nesse cenário,
significa assistir a aulas, observar o que é apresentado, copiar, repetir e apresentar
respostas às questões, mais ou menos próximas do que foi planejado. Na maioria
das vezes o aluno é avaliado apenas pela sua capacidade de repetir procedimentos e
de dar respostas já esperadas. Por isso é comum ele solicitar ao professor o gabarito
dos problemas propostos, para que possa verificar se resolveu certo, sem analisar o
próprio procedimento. Assim ele desenvolve dependência e não autonomia. (SOARES
e SAUER, 2004, p. 245-246).

Neste sentido, a maioria dos estudantes apresenta baixa capacidade de abstração devido ao ensino
“decoreba”, o qual é descontextualizado e não associado a conceitos e definições que o sustentem. Os alunos
apenas memorizam o suficiente para conseguir a média mínima para aprovação, não sendo, então, capazes
de adquirir o conhecimento de forma sistematizada.

5- Análise e resultados dos dados

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Sergipe, instituição de Ensino Superior de âmbito federal.
Para realização desta pesquisa, foi escolhida a Cidade Universitária devido ao maior índice de matrículas de
pessoas surdas e/ou deficientes auditivas neste local. Pretendeu-se, no estudo, observar o cotidiano dos
alunos envolvidos na pesquisa, através de visitas às salas de aula e aos diversos setores da instituição.

Participaram desta pesquisa 17 pessoas, as quais serão apresentadas por nomes fictícios para preservar suas
identidades: a) 05 alunos; b) 07 professores que lecionam aos respectivos alunos; c) 04 intérpretes, sendo 03
intérpretes dos alunos e 01 que trabalha no Programa de Ações Inclusivas da UFS; d) 01 coordenadora do
PAI/UFS[vi].

Foram utilizados os seguintes instrumentos: Observação da metodologia do docente; Observação da realidade
acadêmica dos alunos; Entrevista semiestruturada; Análise documental. A análise dos dados constou das
seguintes fases: Sistematização das observações das aulas e do cotidiano escolar dos alunos; Transcrição e
análise da entrevista; Sistematização dos documentos.

Utilizou-se, na análise dos dados, o procedimento da triangulação, apontado por alguns autores (YIN, 2010;
GRESSLER, 2007; MARTINS, 2008) como fundamental à validação de pesquisas em que se recorre a várias
fontes de informações. A triangulação permite obter, então, de duas ou mais fontes, dados referente ao
mesmo evento, no intuito de aumentar a confiabilidade da informação.

A análise documental deu-se através do manuseio das matrículas dos alunos, que foi obtido também no DAA,
no intuito de saber e sistematizar o quantitativo de alunos surdos e/ou deficientes auditivos que ingressaram
na UFS, desde o início do sistema de cotas (2010), até 2013.

Buscou-se mostrar o processo de inclusão quanto ao acesso e à permanência dos alunos surdos e/ou
deficientes auditivos nesta universidade. A pesquisa foi realizada durante dois semestres letivos: 2012.2 e
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2013.1. Abaixo está sistematizados os participantes da pesquisa:

Tabela 2 - Participantes da pesquisa

CURSO /
ANO

ALUNO /

IDADE

PROFESSOR /

DISCIPLINA

CAUSA /

NÍVEL DE
PERDA
AUDITIVA

INTÉRPRETE /
COMUNICAÇÃO

Ciências da
Computação /
2012

Patrícia / 26
João / Cálculo II

Danilo / Lógica para
Computação

Rubéola na gravidez
da mãe /

Profundo nos dois
ouvidos

Rosa /

Libras, Oralismo e
Comunicação Total

Química
Industrial /

2010

Alan / 33 Rafaela / Química I

Marcos / Física A

Desgaste da audição
/

Bilateral. Direito:
profundo. Esquerdo:
parcial, profundo
moderado

Língua Portuguesa

Engenharia de
Produção /

2010

Fábio / 30 Rafaela / Química I

Marcos / Física A

Perda aos 6 anos /

Direito: severo
moderado.
Esquerdo: severo
profundo

Língua Portuguesa

Ciências
Contábeis /

2013
Rita /21

Hugo / Contabilidade Geral
I

Lucas / Matemática Básica

Não sabe /

Moderado

Ana /

Libras, Oralismo e
Comunicação Total

Engenharia da
Computação /

2013
Pedro / 22 Caio / Fundamentos de

Engenharia da Computação

Meningite / Direito:
severo. Esquerdo:
profundo

Leonardo /

Libras, Oralismo e
Comunicação Total

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas (ou focalizadas), buscando explorar em profundidade as
questões do processo de inclusão e seus desafios, reconhecendo, então, pontos significativos e evitando
elementos tendenciosos.

Essas entrevistas foram gravadas por meio de um aparelho celular[vii] e armazenadas em um pen-drive[viii].
Após esta etapa, houve a de processamento das conversas, que compreendeu a passagem do depoimento da
forma oral para a escrita, englobando os processos de transcrição e digitação dos textos.

Os relatos e observações mostraram, que há insatisfação por parte dos alunos entrevistados, pois eles
sentem que os professores não se preocupam com suas necessidades e os deixam deslocados no que diz
respeito à comunicação, às possibilidades de interação e ao acesso à informação. Apesar disso, por vezes foi
apontado o esforço de alguns professores que tentam relacionar-se com o aluno para, de alguma forma,
compreendê-lo e apoiar seus estudos. Entretanto, isso parece ocorrer pouco frequentemente e de modo
insuficiente.

A maior dificuldade encontrada pelos surdos e/ou deficientes auditivos refere-se à comunicação em sala de
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aula, à relação professor-aluno. Pelo fato de não haver uma língua comum entre eles, a interlocução acaba
sendo quase impraticável, intensificando, desta forma, os problemas no desempenho acadêmico. Por outro
lado, o professor não possui experiência para perceber as dificuldades dos estudantes.

Os alunos entrevistados afirmaram que os docentes se eximem de seu papel em sala, devido à presença do
intérprete. Porém, cabe ao professor ter a responsabilidade pela aprendizagem do aluno surdo.
Concomitantemente, é imprescindível que o professor encontre formas de se comunicar com o surdo e/ou
deficiente auditivo, restando ao intérprete o papel de ser somente o mediador no processo de comunicação e
educação do aluno.

O intérprete irá atuar nas relações comunicativas entre professor-aluno e nos processos de
ensino-aprendizagem por ter uma língua em comum com o aluno surdo. É um agente de grande
responsabilidade, mas não pode ser considerado professor. Por isso, com a ausência do intérprete, o
desenvolvimento dos alunos surdos ficará prejudicado, pois estes perderão as informações passadas em sala
de aula pelo professor (DAROQUE, 2011).

Mesmo que o professor tenha noções sobre a Libras e saiba se comunicar, a presença do intérprete faz-se
necessária. O profissional da Libras é fundamental uma vez que o professor não conseguirá ministrar a aula e
interpretar ao mesmo tempo. Deste modo, quando o aluno surdo e/ou deficiente auditivo não compreender
algo específico, deve pedir orientações ao professor. O profissional intérprete não deve medir conhecimentos
com o docente, mas garantir uma comunicação eficaz entre este e o aluno.

Os participantes da pesquisa alegaram que não sofreram e/ou não presenciaram nenhuma forma de
preconceito, mas que, se existisse, seria implicitamente. Contudo, houve alunos surdos e/ou deficientes
auditivos que tentavam disfarçar a deficiência, não aceitando suas diferenças.

Sobre as aulas e a aprendizagem matemática, os resultados mostram que os alunos criticam a didática dos
professores na transmissão dos conteúdos, pois não conseguiam acompanhar e absorver o que era ministrado
em sala. As práticas pedagógicas dos professores acabavam dificultando a compreensão dos conhecimentos
matemáticos, bloqueando o acesso, pois eram realizadas de forma mecânica, sem utilização de recursos
visuais. No entanto, algumas vezes, de acordo com as observações feitas, certos professores aceitavam as
sugestões dos alunos surdos e/ou deficientes auditivos e flexibilizavam suas ações no intuito de oferecer uma
boa aprendizagem a estes estudantes.

Os professores agiam como se o intérprete fosse o professor dos alunos deficientes, colocando a
responsabilidade no aprendizado desses alunos e confundindo seu papel. Devido à aproximação que o
intérprete tinha, por entender melhor e conversar em diferentes momentos com os surdos e/ou deficientes
auditivos, os professores sentiam-se despreocupados com as necessidades destes estudantes.

A maioria dos alunos não teve acompanhamento de profissional de Libras, aprendendo com os colegas
ouvintes. A respeito dos textos, os estudantes não possuem dificuldade em lê-los, porém acham difícil
interpretá-los.

A partir dos dados obtidos, verificamos que os alunos optaram em estudar na UFS por diversos fatores, tais
como condições financeiras, família, formação profissional, entre outros. O processo do vestibular ou do Enem
foi apontado de forma positiva pelos estudantes, pois houve compreensão dos professores no momento de
correção da redação, obedecendo assim à legislação referente à surdez.

No que concerne às cotas, os relatos apresentam disparidades. Já sobre o processo de inclusão na UFS, foram
apresentados pontos positivos, como a demanda de intérpretes, e pontos negativos, como a metodologia do
professor. Com relação às consequências positivas ou negativas para a profissão dos professores, estas foram
apontados como um desafio, refletindo sobre possíveis cursos de aperfeiçoamento.

O Programa PAI/UFS foi indicado como um núcleo importante de apoio aos alunos e professores, apesar de
alguns docentes não o conhecerem. É necessária, então, sua divulgação através de palestras ou cursos de
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formação.

Os fatores apresentados pelos alunos surdos e/ou deficientes auditivos, para que sejam melhor atendidos,
foram: o vestibular próprio para surdos; barreiras atitudinais; metodologia do professor; conhecimento da
língua de sinais; postura do professor em sala de aula; estrutura da universidade.

Considerações finais

O processo de inclusão educacional dos alunos surdos e/ou deficientes auditivos no Ensino Superior implica
refletir sobre as condições da escolarização desses alunos na Educação Básica. Apesar do suporte legislativo
que ampara a educação das pessoas com deficiência –especificamente, nesta pesquisa, os surdos e/ou
deficientes auditivos –, as ações não são efetivadas de forma suficiente para atendê-los, devido à falta de
preparo e estrutura da universidade para lidar com a inclusão desses alunos.

Com relação ao processo de inclusão na UFS, os aspectos negativos apontados pelos alunos e intérpretes
participantes da pesquisa foram a prática pedagógica do professor, o vestibular próprio para surdos, barreiras
atitudinais, a falta de conhecimento da língua de sinais, a postura do professor em sala de aula e a estrutura
da universidade. Apresentaram-se também aspectos positivos, como a demanda de intérpretes e o Programa
PAI/UFS, considerado como um núcleo fundamental de apoio aos alunos e professores, apesar de alguns
docentes não terem conhecimento acerca do programa. Faz-se necessária, assim, sua divulgação por meio de
palestras, oficinas inclusivas ou cursos de formação, como também a apresentação dos futuros alunos, que
pode se dar em reuniões com fotografias e testemunhas.

Embora existam inúmeras falhas, a universidade apresenta progressos expressivos, como o Programa
PAI/UFS, a oferta de intérpretes, os cursos na área da inclusão, estudos sobre este tema, eventos sobre
ações inclusivas e o crescimento do número de alunos com deficiência.
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