
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

1 

 

PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: UMA QUESTÃO DE DIREITO  
 

 

Autora: Simone Silvestre Santos Freitas, Pedagoga/UFS silvestrebb@hotmail.com 
Co-autora: Caroline Santos Siqueira, Curso Pedagogia/UFS carol18.siqueira@bol.com.br 
Co-autora: Silviane dos Santos Rocha, Curso Pedagogia/UFS silvianesrocha@bol.com.br 

Co-autora: Margarida Maria Teles, Pedagoga e Professora de LIBRS/UFS mm-
teles@hotmail.com 

 

 

RESUMO: O acesso de alunos com surdez já é uma realidade vivida em muitas universidades 
do Brasil. Em Sergipe, a Universidade Federal no Processo Seletivo 2010, deu o primeiro 
passo na concretização das leis que asseguram o direito, desses alunos de cursar o ensino 
superior. Dessa forma foi garantido o acesso, contudo a permanência ainda é um desafio. O 
objetivo deste trabalho é fazer um levantamento, através do estudo de caso, das condições de 
permanência que garantem o ensino/aprendizagem prevista na legislação vigente, dos alunos 
com deficiência auditiva que ingressaram no Sistema de Cotas, no primeiro semestre. 
Observou-se no decorrer do estudo que LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) que é a língua 
utilizada pela comunidade surda, esbarrou na falta de intérpretes dentro da sala de aula, para 
alunos que necessitavam dessa modalidade de comunicação, como também, a ausência de 
informação por parte do professor, que em todos os casos, não tinha ciência da presença 
desses alunos cursando a disciplina e nem sobre a deficiência em questão e ainda de um apoio 
pedagógico especializado. No entanto, é importante salientar que estamos caminhando rumo a 
uma nova mentalidade, a de que a inclusão está acontecendo, é um fato que as IES-
Instituições de Ensino Superior, precisam atentar para a legislação vigente e fazer valer os 
direitos inerentes a esses alunos. 
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SUMMARY: The access of students with deafness is a reality experienced by many 
universities in Brazil. In Sergipe, the University Selection Process in 2010, took the first step 
in implementing the laws that ensure the right of students to attend higher education. Thus 
was granted access, yet still remain a challenge. The objective is to survey, through a case 
study of the conditions which guarantee the permanence of teaching and learning in 
accordance with law, students with hearing loss entering the Quota System in the first half. It 
was observed during the study that Libras (Brazilian Sign Language) which is the language 
used by the deaf community, bumped into the shortage of interpreters in the classroom, for 
students who needed this type of communication, but also the absence of information by the 
teacher, who in all cases, was not aware of the presence of these students studying the 
discipline and not on disability in question and from an educational support specialist. 
However, it is important to stress that we are moving towards a new mindset, that inclusion is 
happening, it is a fact that the IES-Institutions of Higher Education, have to attend to the 
existing law and enforce the rights attached to these students  
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A inclusão da pessoa surda nos diversos níveis de ensino requer a busca de meios que 

viabilizem sua participação e aprendizagem, desde o acesso até a conclusão do curso. 

Segundo Perlin (1998, p.56), “ser surdo é pertencer a um mundo de experiência visual e não 

auditiva” . Viver uma experiência visual é ser atendido com Políticas Educativas que 

assegure o direito ao acesso e ao conhecimento na sua língua natural que é a LIBRAS-Língua 

de Sinais Brasileira. 

 

Comparando com a demanda de alunos ouvintes que ingressam nas IES - Instituição 

de Ensino Superior, a presença de pessoas surdas e usuária de LIBRAS ainda são 

relativamente pequenas. Garantir acesso as Pessoas Surdas no Ensino Superior, na Rede 

Pública de Sergipe, por meio da Política de Cotas, são ações afirmativas previstas na Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. 

(PORTAL/MEC: 2009)  

 

Trinta e um alunos, em diferentes áreas de deficiência, foram aprovados no processo 

seletivo 2010.1 e 2010.2, destes sete com deficiência auditiva nos cursos de Educação Física -

Bacharelado, Química Industrial, Engenharia de Produção, Pedagogia, Psicologia, Sistema de 

Informação-Bacharelado e Arquitetura e Urbanismo-Bacharelado.  

 

Esta observação desencadeou discussões em um grupo de alunas da disciplina de 

LIBRAS-Língua Brasileira de Sinais, originando o objetivo deste trabalho, que é fazer um 

levantamento das condições da permanência prevista na legislação vigente no primeiro 

semestre, dos alunos com surdez na UFS - Universidade Federal de Sergipe, aprovados no 

Processo Seletivo 2010, mediante a Resolução nº 80/2008/CONEPE, institui o programa de 

ações afirmativas para garantia de acesso de grupos menos favorecidos à Universidade 

Federal de Sergipe. 

 

Artigo 1º cada curso de graduação ministrado pela UFS ofertará, 
necessariamente, uma vaga para candidatos portadores de 
necessidades educacionais especiais, comprovada através de relatório 
médico (CONEPE/80/2008) 
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Com essa resolução foi dado um grande passo na busca da concretizção do direitos 

que os portadores de necessidades especiais tanto precisavam. No entanto como bem pontua a 

autora Rosita E. 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. (CARVALHO, 2004 p. 31) 

 

 

A regulamentação de programas de ações afirmativas para o acesso e permanência de 

pessoas com deficiência no ensino superior é consequência de eventos mundiais liderados por 

organizações de pessoas com deficiência a partir da década de 90, tendo como marco a 

Declaração de Salamanca, 1994, quando direcionou o olhar para educação inclusiva, 

independente das condições físicas, intelectuais, sociais, raciais e linguísticas. Provocando no 

Brasil, políticas públicas importantes para educação das pessoas com deficiência em todos os 

níveis de ensino.  

 

No caso das pessoas com surdez garantir a sua permanecia na universidade depende de 

ações como as prevista na Portaria n.º 1.679 de 2 /12/1999, que dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 

autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.  

 

 

Art. 2º. Parágrafo único Os requisitos estabelecidos na forma do caput, 
deverão contemplar, no mínimo: 
c) para alunos com deficiência auditiva 
- Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 
desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 
- quando necessário, intérpretes 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. (Portal/MEC, 2009) 
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Os instrumentos legais produzidos a partir destes eventos para o atendimento de 

alunos no Ensino Superior, só implementam as ações previstas e regulamenta os direitos das 

pessoas surdas na educação inclusiva e bilíngue através de sua língua nacional de signos, a 

Língua de Sinais e a língua majoritária do seu país na modalidade escrita como segunda 

língua, mesmo antes da oficialização da “de LIBRAS”, Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, 

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. E do Decreto nº 5.626, de 22 

de dezembro de 2005. que regulamenta esta lei. 

 

Capítulo III, Art. 10. 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. 
Capítulo IV, Art. 14. 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 desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de 
educação, desde a educação infantil até a superior. 
Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, 
devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete 
de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços 
educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o 
acesso à comunicação, à informação e à educação. (Portal/MEC. 2009) 

 

Os aspectos legais por se só não garantem a permanência e a conclusão do curso no 

Ensino Superior, ela são indispensáveis para nortear e respaldar as ações que devem ser 

aplicadas quando se refere a inclusão do aluno com deficiência. Embora inúmeras polêmicas 

têm se formado em torno dessa questão. A proposta de educação inclusiva é um desafio e será 

necessário reconhecer os direitos dos alunos com surdez ao acesso ao conhecimento por meio 

de sua língua natural, a LIBRAS, bem como ao Atendimento Educacional Especializado.  

 

Para atender o objetivo proposto nesse trabalho, optou-se por uma metodologia de 

estudo de caso (Triviños:2006,136), embasada na pesquisa bibliográfica, com enfoque 

qualitativo. Dos sete alunos com deficiência auditiva matriculados na Universidade, apenas 

três alunos foram pesquisados. Um com perda bilateral e profunda usuário de LIBRAS, como 

primeira língua (LI) e da Língua Portuguesa , como segunda (LII). Dois alunos com perda 

parcial (unilateral e ou bilateral, leve e moderada), que utilizam a língua majoritária do país, a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

5 

 

Língua Portuguesa como primeira língua (LI). Quatro alunos que não foram pesquisados, dois 

não foram encontrados e dois só entrariam na Universidade no segundo semestre.  

 

Na coleta dos dados foi utilizada a Relação de estudantes com deficiência aprovados 

no PSS-2010, fornecido pela Pró-Reitoria de Graduação (2010) e  

duas entrevistas individuais, presenciais e via Internet, empregando o português falado e 

escrito e em alguns momentos a LIBRAS. A primeira entrevista realizada no inicio do 

período 2010.1 e participaram três alunos com deficiência auditiva, na faixa etária entre 20 e 

30 anos, denominados A.1, A.2 e A.3, que ingressaram nesse semestre. A segunda foi 

realizada no final do semestre com os mesmos alunos da primeira entrevista. 

  
A primeira entrevista inquiria sobre a condição biológica, tipo e grau da surdez, forma 

de comunicação do aluno, se recebeu apoio pedagógico especializado, quais as dificuldades 

para compreensão dos conteúdos e porque a escolha do curso. A segunda avaliava as 

dificuldades do semestre como compreensão dos conteúdos, recursos usados na aula pelo 

professores, forma de comunicação do professor, de quem recebeu ajuda, se recebeu apoio 

pedagógico especializado, quantas disciplinas cursaram, quantas foi aprovada, se teve a 

presença de intérprete, e qual a opinião deles sobre a preparação dos professores para receber 

alunos deficientes e a inclusão.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O A.1, tem perda bilateral severa e profunda, segundo as informações da primeira 

entrevista, é usuário de LIBRAS e faz leitura labial. Solicitou oficialmente um intérprete de 

LIBRAS e o apoio pedagógico especializado, tem dificuldade de compreender as aulas, pela 

rapidez na explicação, mas, não recebeu nenhum atendimento especializado pela instituição, 

afirma que sua maior dificuldade é a falta de informação e indiferença dos professores, a 

escolha do curso foi por afinidade e ainda, que sua permanência na Universidade depende da 

presença do intérprete, de um monitor e de um espaço para Atendimento Educacional 

Especializado. Na segunda pesquisa, reafirma a dificuldade de compreensão dos conteúdos 

por conta da forma de comunicação do professor, da ausência de intérprete e de um monitor, 

recebeu apenas ajuda dos colegas, quando as atividades eram em grupo. Cursou sete 
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disciplinas, sendo aprovado em quatro, reprovado em duas e uma aguarda o resultado. Refere 

que as disciplinas que foi aprovado deve -se ao fato de ter recebido ajuda dos colegas de sala, 

e de metodologia usada pelo professor como seminários, trabalhos em grupo etc. Para ele os 

professores não estão preparados para trabalhar com alunos com deficiência e que, a inclusão 

só acontecerá se houver consciência quanto à diversidade em sala de aula, e da mudança das 

metodologia utilizada pelos professores, pois as utilizadas até então não atendem a todos os 

alunos. 

 

O A.2, tem deficiência auditiva, perda unilateral leve, no que se refere à primeira 

pesquisa respondeu que conhece LIBRAS, porém não é usuário. Não precisa de apoio 

pedagógico especializado, embora tenha sido consultado da necessidade de um intérprete, não 

teve nenhuma dificuldade para compreender os conteúdos, escolheu o curso por afinidade e 

utiliza leituras, aulas e grupo de estudo como recurso para assimilar os conteúdos. Na segunda 

pesquisa, a aluno reafirma que não teve dificuldade durante o semestre, que o professor não 

utilizou nenhum recurso diferenciado, apenas a comunicação oral, não teve nenhum auxílio 

para acompanhar as aulas, mesmo porque ele não necessitou, que cursou quatro disciplinas e 

foi aprovados nas quatro. Quanto ao intérprete de libras ele não sabe informar, pois o aluno 

em questão não precisou utilizar. Em relação à inclusão ele acredita desde haja treinamento 

dos profissionais que irão acolher os alunos com necessidades especiais.  

 

O A.3, tem surdez unilateral moderada, não é usuário de LIBRAS, utiliza o mesmo 

sistema de comunicação do professor. No primeiro momento informou não precisar de apoio 

pedagógico, não utiliza de tecnologia assistiva, mas afirma ter dificuldade em compreender os 

conteúdos quando a aula é expositivas, e que escolheu esse curso pois pretende lecionar nesta 

área. Na segunda entrevista ele reafirma a dificuldade em entender algumas palavras durante a 

explanação do professor, mesmo fazendo uso da comunicação oral, cursou três disciplinas, 

sendo aprovado em duas e reprovado em uma. Durante todo o período não recebeu 

atendimento especializado pela Universidade e que os professores não têm conhecimento de 

que há alunos portadores de necessidades especiais na sala de aula. Sobre a inclusão ele 

acredita que os profissionais precisam ser orientados por meio de palestras, orientação 

didáticas para os alunos e que seja disponibilizado monitor para acompanhá-lo durante o 

processo. 
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CONCLUSÃO 

 

A garantia do ingresso de pessoas com deficiência no ensino superior, já é direcionar o 

olhar para as diferenças, embora seja um olhar contraditório, na medida em que as políticas 

afirmativas como Sistema de Cotas, só garante o acesso das pessoas com deficiência, mas não 

aborda a questão da permanência e conclusão do curso escolhido, além de nivelar todas as 

pessoas com deficiência independente do grau de deficiência e da condição física, sensorial e 

intelectual. 

 

A aplicabilidade da legislação vigente, pela Universidade, que irá garantir a 

permanência e a conclusão do curso, são aplicadas em “doses homeopáticas”, ou seja, aos 

poucos e lentamente, não acompanhando a necessidade que o tempo acadêmico requer, para 

que o aluno tenha êxito no processo de aprendizagem. A exemplo dos três alunos pesquisados 

quando apenas um obteve cem por cento de aproveitamento do semestre, uma vez que não 

precisou de nenhum tipo de apoio durante o percurso. Quanto aos outros dois à falta de 

atendimento as ações afirmativas um local para Apoio Pedagógico Especializado, a presença 

de intérpretes na sala de aula, de um monitor, de metodologia adequada às necessidades dos 

alunos, direito a educação bilíngue, etc... comprometeu o processo ensino/aprendizagem. 

 

Todos foram unanimes quando a formação e informação dos professores sobre a 

questão da inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior, e no caso em questão de 

aluno com surdez, tornando -se o maior empecilho para a assimilação dos conteúdos. Um dos 

alunos recorreu legalmente a Universidade e ao Ministério Público Federal seus direitos 

previstos na legislação vigente, de ter apresença de um Intérprete na sala de aula, porém até a 

data do ultima entrevista seu pedido ainda não tinha sido atendido. 

 

É sabido 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 forma 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 conclua o curso escolhido 

devido à inoperância da instituições no cumprimento da legislação em vigor. 
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