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RESUMO: 

O presente artigo visa demonstrar se a implantação de políticas afirmativas pela Universidade 
Federal de Sergipe - UFS pode favorecer o acesso e a permanência das pessoas com surdez ao 
ensino superior, nos períodos de 2010 a 2012.  Trazendo um levantamento de dados que 
comprovam o número de matrículas de pessoas surdas usuárias ou não de Língua Brasileira 
de Sinais - LIBRAS nos diversos cursos, assim como o número de Intérprete para os usuários 
da LIBRAS. A metodologia utilizada para esta discussão foi uma revisão bibliográfica e um 
levantamento documental, leis que asseguram os direitos dos deficientes auditivos quanto ao 
uso da LIBRAS e a presença do Intérprete na Sala de Aula.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior; Surdez; Leis. 

 

RESUMEN: 

 

En este artículo se pretende demostrar la aplicación de las políticas de acción afirmativa en la 
Universidad Federal de Sergipe - UFS puede mejorar el acceso y la retención de personas con 
pérdida auditiva a la educación superior, para los períodos 2010 a 2012. Llevar un compendio 
de datos que muestran el número de la matrícula de los usuarios sordos o no de la Lengua 
Brasileña de Señales - LIBRAS en los diferentes cursos, así como el número de intérpretes 
para los usuarios de los LBS. La metodología utilizada para esta discusión fue una revisión 
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bibliográfica y un estudio documental, las leyes que garantizan los derechos de las personas 
sordas en el uso de LBS y la presencia del artista en el aula. 
 
PALABRAS CLAVE: Educación Superior, la sordera, las leyes. 

 

INTRODUÇÃO  

Atualmente o processo de inclusão vem sendo muito discutido por teóricos e 

pesquisadores da área de educação, consequência das políticas afirmativas que favorecem o 

acesso de todos ao ensino superior público e de qualidade. As propostas destas políticas 

implantadas pelo Governo Federal abriram as portas das universidades para o acesso das  

pessoas excluídas pelo processo seletivo aplicados como forma de triagem para este nível de 

ensino. 

De acordo com os direitos humanos, todas as pessoas, com ou sem deficiência, devem 

receber uma educação de qualidade que as ajudem alcançar o ponto máximo da sua 

capacidade de aprendizagem, respeitando assim suas habilidades e acima de tudo suas 

necessidades especiais de aprendizagem.  

A necessidade de uma “educação para todos” passou a ser discussão indispensável na 

sociedade, principalmente, a partir da década de 1980, quando surgiram muitos eventos 

mundiais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.  

No Brasil, a Constituição de 1988 (BRASIL, 2009), foi marcada de garantia dos 

direitos das minorias, como as mulheres, os negros, índios, pessoas com deficiência, etc. As 

diretrizes deste documento são retratadas nos Artigos 205, 206 e 208, que preconizam dentre 

outras questões a educação para todos com igualdade de acesso e permanência nos sistemas 

de ensino em todos os níveis, inclusive para as pessoas com deficiência. Mas foi a Declaração 

de Salamanca, 1994 (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 2010), um dos mais importantes 

documentos que direcionou os olhares das sociedades para este novo paradigma, 

independente das condições físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, raciais, linguísticas entre 

outras.   

O aspecto que a Declaração de Salamanca vem acrescentar consiste numa retomada de 

discussões mediante as consequências e no encaminhamento das formas de organização das 

diretrizes básicas para a formação de uma ação política e sistemática educacional que supra as 

necessidades educacionais especiais dos indivíduos. 
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Durante os últimos 15 ou 20 anos, tem se tornado claro que o conceito de 
necessidades educacionais especiais teve que ser ampliado para incluir todas 
as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, seja por 
que motivo for.  (p.15) 

  

Desta forma, o conceito de necessidades educacionais especiais inclui não somente os 

indivíduos que tenham algum tipo de deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. Como 

também todos os que tenham com dificuldades temporárias na instituição, os alunos que 

estejam repetindo continuamente o ano escolar ou as que tragam na sua história traumas 

emocionas, sexuais entre outros. 

Dessa forma os direitos foram aludidos com mais clareza na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB de Nº 9394/96, a partir de então a escola tem que garantir não somente a 

acessibilidade de todas as pessoas com deficiência ao ensino regular como também, a 

permanência do individuo neste processo e o Atendimento Educacional Especializado como 

apoio durante todo processo ensino/aprendizagem.  Como pontua Marselha Silvério de Assis, 

 

[...] essa postura do Brasil compatibiliza-se com o cenário internacional que, 
como se observou no presente trabalho, encara a pessoa com deficiência 
como sujeito de direito e cujas limitações são tão maiores quanto à 
inadaptação do ambiente em que vivem. Daí a importância das políticas 
públicas de ações afirmativas, a fim de promover a igualdade substancial 
preconizada pelo Texto Maior, que no Brasil vêm ganhando ares de política 
nacional de integração das pessoas com deficiência, em todos os aspectos de 
suas vidas. (INFOATIVO. DEFNET, 2010) 

 

Essa atitude política permitiu o reconhecimento da pluralidade cultural dos grupos 

minoritários e seus sistemas linguísticos, refletida em mudanças sociais que estão diretamente 

associadas ao cotidiano das escolas, cujo objetivo sugerido pela UNESCO, de que “a 

educação deve formar as pessoas para fazer, para aprender a aprender, para ser e para 

conviver” (Delors, 1999).   

 O presente artigo visa demonstrar se a implantação de políticas afirmativas pela 

Universidade Federal de Sergipe - UFS pode favorecer o acesso e a permanência das pessoas 

com surdez ao ensino superior, nos períodos de 2010 a 2012.  Embora comparada com a 

demanda de alunos sem deficiência que ingressam nas IES - Instituição de Ensino Superior à 

presença de pessoas surdas e usuária de LIBRAS ainda é relativamente pequena.  

 A metodologia utilizada para esta discussão foi à revisão bibliográfica e levantamento 

documental na forma de leis, decretos, portarias, resoluções, instruções e medidas provisórias, 

no âmbito das legislações federal, estadual e municipal.  
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 Espera-se que essas reflexões contribuam com um novo olhar para com a diversidade 

humana, e que não só o direito de acesso, mas também, a permanência e a conclusão do curso 

escolhido pelas pessoas com deficiência sejam de fato asseguradas. 

 

MARCOS LEGAIS  

 

O acesso das pessoas com surdez3 e/ou com deficiência auditiva4, ao ensino superior, 

assim como, a garantia de sua permanência até a conclusão do curso escolhido, estar sujeito a 

ações afirmativas que vem sendo regulamentadas desde a década de 1990, através da Portaria 

n.º 1.679 de 2 /12/1999, que sintetiza a Lei n.º 9.131, de 24 de novembro de 1995, e na Lei n.º 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o Decreto n.º 2.306, de 19 de agosto de 1997. Estas dispõe 

sobre condições de acesso de pessoas portadoras de deficiências, e especificamente no Art. 2º 

Parágrafo único letra C, para alunos com deficiência auditiva:  

- quando necessário intérpretes55 de língua de sinais/língua portuguesa, 
especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não 
tenha expressado o real conhecimento do aluno;  
- flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo 
semântico;  
- aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita 
(para uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante 
estiver matriculado);  
- materiais de informações aos professores para que se esclareça a 
especificidade linguística dos surdos. (In: BRASIL, 2009) 

 
 Embora no Brasil, neste período, a língua de sinais ainda não era reconhecida 

oficialmente, mas essa normativa já regulamentava, entre outras ações, o uso desta língua e a 

presença de um intérprete, uma vez que a LIBRAS não é a língua da maioria envolvida nesses 

processos, para que as informações que a academia proporciona sejam acessíveis a todos. 

 A acessibilidade às informações é regulamentada pela Lei nº 10.098\2000 de 

Acessibilidade no capítulo VII, nos Artigos:  

                                                           
3 DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 [...] 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 – Libras (BRASIL, 2005) 
4 Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz 
  De acordo com Quadros (2007, p.7) o tradutor/intérprete de Libras é conceituado como “a pessoa que interpreta de uma 
dada língua de sinais para outra língua, ou desta outra língua para uma determinada língua de sinais”. BRASIL,2005) 
5
 De acordo com Quadros (2007, p.7) o tradutor/intérprete de Libras é conceituado como “a pessoa que interpreta de uma 

dada língua de sinais para outra língua, ou desta outra língua para uma determinada língua de sinais”. BRASIL,2005) 
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Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na 
comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem 
acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de 
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o 
direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao 
transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais 
intérpretes de escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, 
para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de 
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.  
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão 
plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de 
sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às 
pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e nos prazos previstos 
em regulamento. 

 

 A Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, acompanha e complementa esta 

legislação determinando que: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).  
 

 Apesar das normativas garantirem o acesso dos educandos aos sistemas de ensino e 

estabelecer critérios de garantir a permanência das pessoas surdas, precisava reconhecer o 

sistema linguístico utilizado por elas. A língua de sinais foi oficializada como Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.  

 Segundo o Art.: 1º “É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados”. 

Regulamentada três anos a pós, pelo do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. No 

Capítulo III, no Art. 10, especifica o papel das Instituições de Ensino Superior - IFS quanto a 

implantação da LIBRAS no processo de formação de novos professores. 

  

[...] As instituições de educação superior devem incluir a Libras como objeto 
de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de formação de professores para a 
educação básica, nos cursos de Fonoaudióloga e nos cursos de Tradução e 
Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. (BRASIL, 2009) 
 

 Já no Capítulo IV, Art. 14, dispõe sobre o acesso as informações acadêmicas mediada 

pela LIBRAS. 

[...] As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos 
processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 
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desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde 
a educação infantil até a superior. (BRASIL, 2009) 
 

 Mas só com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva de 2008 (BRASIL, 2009), que as Instituições de Ensino Superior desencadearam no 

Brasil ações que efetivamente regulamentam os direitos das pessoas surdas à educação 

inclusiva e bilíngue através de sua língua nacional de signos, a Língua Brasileira de Sinais 

como primeira língua e a língua majoritária do seu país na modalidade escrita como segunda. 

 Neste contexto, a Universidade Federal de Sergipe institui programas de ações 

afirmativas para garantir o acesso de grupos minoritários através do Sistema de Cotas da 

Resolução nº 80/2008/CONEPE, iniciada no Processo Seletivo de 2010.   

Art. 1º Cada curso de graduação ministrado pela UFS ofertará, 
necessariamente, uma vaga para candidatos portadores de necessidades 
educacionais especiais, comprovada através de relatório médico. 
Art. 2º Do saldo de vagas remanescente será reservado cinquenta por cento 
das vagas de todos os cursos de graduação ofertados pela Universidade 
Federal de Sergipe aos candidatos que comprovem a realização de cem por 
cento do ensino médio em escolas públicas das redes federal, estadual ou 
municipal e pelo menos quatro séries do ensino fundamental nessas mesmas 
instituições.  
Art. 3º Setenta por cento das vagas referidas no artigo anterior serão 
reservadas a candidatos que, no ato de inscrição do processo seletivo seriado 
se auto-declarem negros, pardos ou índio. (CONEPE/80/2008), 

  

 Esta Resolução foi um grande passo na busca da concretização dos direitos das 

minorias e principalmente, das pessoas com deficiência, pois estas jurisprudências são 

indispensáveis para nortear e respaldar as ações que devem ser aplicadas quando se refere à 

inclusão do aluno com deficiência no ensino superior. 

 Mas, segundo Carvalho,  

[...] não basta colocar as pessoas com deficiência em classes regulares, se 
faz necessário assegurar-lhes garantias e práticas pedagógicas que rompam 
as barreiras de aprendizagem a fim de não se fazer uma educação 
excludente. (2004 p. 31) 
 

 Concordando com a autora, não basta promover o acesso do aluno surdo no ensino 

superior é necessário que ações que garantam sua permanência até a conclusão de seu curso, 

para tanto, paradigmas precisam ser quebrados e os olhares estejam voltados para a 

aprendizagem centrada no sujeito e não no processo. 

 

MATRÍCULA DE EDUCANDOS SURDOS E/OU DEFICIENTES AUDITIVOS NA UFS 
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 Segundo dados do Departamento de Apoio Didático-Pedagógico da Universidade 

Federal de Sergipe, nos Campi de São Cristovão, Itabaiana e Laranjeiras no ano de 2010, 

quatro alunos com surdez ingressaram nos cursos de Educação Física-Bacharelado, Química 

Industrial, Engenharia de Produção, Psicologia. Destes apenas dois alunos declaram usuário 

da6 LIBRAS e foram contratados dois intérpretes desta língua.   

No ano de 2011, apenas três alunos surdos tiveram acesso ao ensino superior nos 

cursos de Enfermagem, Pedagogia e Língua Portuguesa Licenciatura. Neste ano foram 

contratados quatro intérpretes.  

Em 2012, foram matriculados dezesseis alunos nos cursos de Direito, Química, 

Odontologia, Psicologia, Engenharia de Petróleo, Fisioterapia, Design Gráfico, Teatro, 

Enfermagem, Educação Física, Ciências Biológicas, Ciências da Computação 

Biblioteconomia, Engenharia Elétrica e Pedagogia. Para esta demanda foram contratados 

quatorze intérpretes. 

 Gráfico 1_Matrícula X Intérpretes  
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 Segundo dados acima apresentados após implantação da Política de Cotas pela 

Resolução nº 80/2008/CONEPE, as pessoas com surdez e/ou deficiência auditiva que 

ingressaram no ensino superior nos anos de 2010 e 2011, não foi um número expressivo, mas 

os que tiveram a necessidades do Intérprete foram atendidos, pois a relação entre o número de 

alunos surdos matriculados correspondia ao número de intérpretes.  

Já no ano de 2012, acontece uma maior expressividade no número de alunos 

matriculados nos diversos cursos. Foram contratados mais 14 intérpretes, embora não temos 

dados do número de surdos usuários da LIBRAS que solicitaram o apoio deste profissional. 

                                                           
6
 
 Dados cedidos em forma de Tabelas, pela Pró-Reitoria de Graduação e Departamentos de Apoio Didático –Pedagógico da UFS em maio 

de 2012, sobre  os alunos com deficiência  que ingressaram pelo sistema de cotas nos Campi São Cristóvão, Laranjeiras Itabaiana e Lagarto 
nos períodos  de 2010 a 2012 
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 Vale resaltar que os contratos dos Intérpretes até o presente tem se efetuado de acordo 

com o processo 20113.0011904/11-71, que estabelece as formas de atribuições e as 

incumbências designadas para o exercício desta profissão na UFS. Fica a cargo da empresa 

contratante a avaliação para comprovar a competência destes profissionais.                               

 Sabe-se que esta categoria foi reconhecida pela Lei nº / 12.319/2010: 

Art. 1o Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS.                                                                                                                      
Art. 2o O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 
2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em 
tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa. (BRASIL, 2010) 

 Para garantir o acesso ao Ensino Superior será necessário reconhecer e acatar os 

direitos dos alunos com deficiência, e no caso da surdez as informações devem ser oferecida 

por meio de sua língua natural, a LIBRAS, mediado pela figura de um intérprete nas salas de 

aula. Este tem a função de interceder na comunicação entre surdos e ouvintes, nas diferentes 

situações de aprendizado e interação com o meio social.  

 

CONCLUSÃO 

  

Vimos que para atender esta demanda nas Instituições Federais de Ensino Superior - 

IFS foram implantadas varias ações para garantir o acesso e permanência deste seguimento 

social. Embora a aplicabilidade da legislação vigente, ainda existe dúvidas quanto à 

permanência e a conclusão do curso, pois nos dados levantados dos educandos que 

matriculados em relação o número de interpretes demonstra apenas de que o acesso é 

garantido por meio de sistemas de cotas. 

 Além deste profissional outras ações precisam ser implantadas e /ou implementadas, 

pois os alunos precisam também de ambientes educacionais estimuladores que desafiem suas 

potencialidades. Entende-se, assim, que não basta somente à escola colocar duas línguas 

coexistindo nas suas classes, antes precisa que haja subsídios e adequações curriculares de 

forma a favorecer surdos e ouvintes.  

 É preciso tornar o ensino apropriado à peculiaridade de cada aluno surdo, com 

flexibilidade nas correções das provas escritas, considerando o aspecto semântico e que 

professores e alunos tenham informações sobre as especificidades linguísticas, uma vez que 

elas não são falantes naturais da língua usada pela maioria professores e alunos ouvintes.  
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 Dentre outras ações é necessário um Apoio Pedagógico Especializado, um monitor 

para cada aluno surdo que tenha informação sobre o curso escolhido pelo aluno e metodologia 

adequada às necessidades dos mesmos. 

Sabe-se que só a presença do interprete não garante o sucesso acadêmico dos surdos, 

mas é fato de que a ausência do interprete é um dos maiores empecilhos para a assimilação 

das informações acadêmicas. 

 É compreendido que, o grande avanço na educação é produzir a construção de uma 

escola inclusiva para garantir o atendimento à diversidade humana, esse novo olhar é 

consolidado nas formas de leis, decretos, portarias, resoluções, instruções e medidas 

provisórias, no âmbito das legislações federal, estadual e municipal, visando assegurar o 

direito de acesso e permanência e conclusão do curso pelas pessoas com deficiência, nos 

espaços escolares nos diversos níveis de ensino, mas não garante de fato que esses alunos 

concluam o curso escolhido devido à dificuldade das instituições no cumprimento da 

legislação em vigor. 

Ficou claro é que a Universidade Federal de Sergipe ainda não estava preparada para 

atender esses alunos. É necessário que sejam cumpridas as ações prevista nas políticas 

afirmativas adotadas no Brasil que a Universidade Federal de Sergipe invista mais no 

processo de inclusão, para que efetivamente, aconteça o ensino-aprendizagem, a integração 

entre os integrantes dos cursos, ou seja, que a inclusão se concretize em todos os aspectos e 

espaços.  
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