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1 CERIMÔNIA DE ABERTURA
1.1 MENSAGEM DO PRESIDENTE

É com alegria e grande honra que realizamos o I Congresso Norte - Rio-grandense sobre Inclusão no Ensino Superior
que tem como tema central a realidade, os avanços e os desafios da inclusão de estudantes com NEE no ensino superior
e a II Jornada de Inclusão de Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
A realização deste evento integra uma das ações desenvolvidas pela Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com
Necessidade Educacional Especial – CAENE - que, desde a sua estruturação e institucionalização, em março de 2010,
vem se empenhando para apoiar, orientar e acompanhar a política de inclusão de estudantes com NEE na UFRN visando a
eliminação de barreiras pedagógicas, atitudinais, de comunicação e arquitetônicas de modo a garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso com sucesso do referido alunado.
Este I Congresso Norte – Rio-grandense sobre Inclusão no Ensino Superior e II Jornada de Inclusão de Estudantes com
Necessidades Educacionais Especiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte visa enriquecer o conhecimento
científico sobre a inclusão de estudantes com NEE no âmbito do ensino superior, buscando contribuir para o aprofundamento
e a reflexão acerca da realidade, dos avanços e dos desafios que se apresentam neste contexto contemporâneo, além de
se constituir num espaço de construção e difusão de conhecimentos gerados por experiências e pesquisas.
Espera-se, assim, neste evento, que o conhecimento socializado e o debate entre os diversos segmentos (gestores, docentes,
discentes e servidores) das instituições de ensino superior do nosso estado sejam conhecidas, valorizadas e partilhadas
por todos.
Estão previstos 11 minicursos – enfatizando, entre outros temas, estratégias de ensino para atuação com alunos com NEE,
tecnologia assistiva para aprendizagem e acessibilidade comunicacional e ambiental -, 1 conferência e 5 mesas-redondas
(focando debates sobre Vestibular, Formação e prática docente, Serviços de Apoio para atendimento às NEE, Legislação e
o Cotidiano do aluno com NEE no ensino superior), contando com a participação de profissionais ligados às universidades
do estado do Rio Grande do Norte e 40 comunicações orais, retratando discussões com base na atual política de educação
inclusiva no contexto do ensino superior fruto de resultados de pesquisas e de experiências educacionais empreendidas
em instituições de ensino superior.
Ressaltamos que participam deste evento representantes de Instituições de Ensino Superior do estado do RN, como: UFRN,
IFRN, UFERSA, UERN, FACEX, UNP, FATERN, entre outras, e de órgãos públicos.

1 CERIMÔNIA DE ABERTURA – 1.1 MENSAGEM DO PRESIDENTE

9

Queremos, agradecer a todos que contribuíram para a realização deste evento: aos professores e profissionais que aceitaram o convite para socializar seus conhecimentos nos minicursos, aos estudantes graduandos e pós-graduandos, aos
bolsistas de iniciação cientifica, aos servidores, aos intérpretes de Libras, à rede de apoio oferecida pela UFRN por meio das
Pró-Reitorias, em especial, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Pró- Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE), Pró-Reitoria
de Graduação (PROGRAD) e Pró-Reitoria de gestão de Pessoas (PROGESP) e, agradecer, em especial, à equipe da CAENE
pela disposição, confiança e envolvimento para que este evento pudesse se concretizar.
Almejamos que todos se sintam bem acolhidos em nossa universidade, bem como que os momentos compartilhados durante
estes dias sejam bastante proveitosos para fortalecer a interdisciplinaridade na construção de uma cultura inclusiva no
ensino superior, onde juntos possamos formar redes de apoio interinstitucionais que forneçam respostas às demandas dos
estudantes com NEE à luz do paradigma da inclusão social, em consonância com os princípios e diretrizes da Convenção
dos direitos da pessoa com deficiência. Sucesso a todos.
Prof. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo
Presidente da CAENE
Coordenador do evento
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2 CONFERÊNCIA DE ABERTURA
2.1 INCLUSÃO DO ESTUDANTE COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS NO ENSINO SUPERIOR: PERPECTIVAS E DESAFIOS
DRª LAURA CERETTA MOREIRA
UFPR

O texto traz reflexões sobre a inclusão de estudantes que apresentam necessidades educacionais especiais no ensino
superior brasileiro, aponta para a complexidade dessa temática e enfatiza o quanto a universidade precisa lidar com as
diferenças de toda ordem - sejam elas acadêmicas, econômicas, sociais, étnicas, culturais e estabelecer caminhos menos
excludentes de acesso, ingresso e permanência a esse segmento da população. Diminuir as desigualdades historicamente acumuladas e garantir a igualdade de oportunidades aos grupos discriminados e segregados como, por exemplo, as
pessoas com deficiência, tem sido foco de legislações, eventos científicos e de movimentos da sociedade civil organizada.
Quanto às pesquisas em programas de pós-graduação em educação que tratam da inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais no ensino superior, percebemos que ainda são recentes, exemplo disto é que a primeira dissertação
defendida aconteceu em 2003. Ao consultarmos o banco de teses e dissertações da CAPES, encontramos 18 dissertações
e 3 teses que versam sobre essa temática entre os anos de 2004 a 2011. Grande parte destes estudos discorrem sobre
as questões de acesso e permanência demonstrando que o aumento da produção possui uma relação direta com o fato
desse alunado ter ingressado no ensino superior. Os dados do Censo da Educação Superior vêm demonstrando um crescimento no número de matrícula desse alunado, segundo dados divulgados pelo Inep (2011) o número de matrículas nos
cursos de graduação, em 2010 aumentou em 7,1% entre 2009 e 2010 e 100,1% entre os anos de 2001 e 2010. Já ao
dimensionarmos quantitativamente esses percentuais observamos que os dados do MEC/INEP (2006; 2007; 2009), relacionados à evolução de matrículas de alunos portadores de necessidades especiais no ensino superior (nomenclatura
adotada pelo Censo) apontam que entre 2003 e 2009, o número total de alunos passou de 5.078 para 20.019, mostrando
um crescimento de 294 % no aumento nas matrículas. Apesar do crescimento numérico observado na última década,
ainda não temos dados precisos quanto às especificidades destes grupos, muito menos dados quanto à permanência e à
conclusão desse alunado no ensino superior. Ainda quanto ao acesso de alunos com necessidades educacionais especiais
é importante ilustrar que, segundo dados da Secretaria de Educação do Estado do Paraná - Departamento de Educação
Especial, o número de candidatos com necessidades educacionais especiais que se inscreveram nas bancas especiais de
vestibular das universidades públicas paranaenses em 1994 foi de apenas dois, já em 1998 este número subiu para 83
candidatos e em 1999 aumentou para 176 no estado do Paraná; deste montante em torno de 45% buscaram as bancas
especiais da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O quadro atual de candidatos que se inscrevem na UFPR, mostra que
mesmo incipiente, se comparado com o número total de inscritos anualmente (média de 50 mil.) nos últimos dois anos, ou
seja, nos concursos vestibulares de 2010 e 2011, o número de inscritos com NEE teve um importante aumento. Em 2010
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foi de 74 candidatos, em 2011 inscreveram-se 77, totalizando 150 candidatos. Atualmente há diversos caminhos (avaliação
seriada, entrevista, análise de histórico escolar, prova agendada, prova eletrônica, prova de habilidade específica, etc.) para
ingressar nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiro. Não obstante, o concurso vestibular e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), se configuram como as principais formas utilizadas, sobretudo, pelas Instituições Públicas de Ensino
Superior. Em que pese as inúmeras críticas aos dois modelos, tanto as IES como o MEC necessitam adotar mecanismos
que assegurem o acesso dessa demanda. Podemos afirmar que os editais e a normatização que rege o processo de seleção é um dos primeiros aspectos que devem ser garantidos. A instalação das bancas especiais é outro fator fundamental
para assegurar o direito à diferença. Ao mapearmos os aparatos legais que discorrem sobre o acesso ao ensino superior,
principalmente de pessoas com deficiências observamos que o MEC publicou o Aviso Circular MEC/GM nº 277/1996,
apontando para as instituições de ensino superior iniciarem ações e encaminhamentos em seus concursos vestibulares
destinadas aos candidatos com deficiência, sobretudo, com a criação de bancas ou comissões especiais. Na sequência, o
Decreto nº 3.298/1999, em seu artigo 27, evidencia que as IES necessitam oferecer adaptações de provas e os apoios
necessários aos alunos com deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme as características
da deficiência. Estes aparatos legais somados à chegada de estudantes que apresentam algum tipo de necessidade educacional especial foram fatores decisivos para a instalação de uma nova cultura com concepções mais inclusivas, que se
evidenciam desde o processo de acesso até a permanência deste alunado. Neste contexto, as bancas especiais têm sido
o caminho mais utilizado para adequar as dificuldades e necessidades dos candidatos que possuem necessidades educacionais especiais e podem ser consideradas como uma proposta de ingresso engajada num projeto de transformação social.
Consideramos importante também evidenciar ainda quanto ao processo de acesso que, segundo mapeamento realizado
em editais de vestibulares e dados disponíveis no site do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, até o primeiro semestre de 2011, dezessete instituições de ensino superior público destinavam cotas ou vagas suplementares aos candidatos
com deficiência ou necessidades educacionais especiais. Destas, uma delas adotava o percentual de 10% das vagas da
universidade, (12) aderiram a 5% das cotas, (02) possuíam cotas compartilhadas entre deficientes e indígenas e (02) instituições destinavam uma vaga suplementar em cada um dos cursos. Constatamos ainda que, até a data pesquisada, havia
(07) instituições que possuíam vagas para deficientes na região sudeste, (04) na região sul, (03) na região nordeste, (03)
da região centro-oeste e nenhuma instituição da região norte. Esta modalidade de política afirmativa ainda carece de muitas discussões no ensino superior, pois segundo dados coletados nos editais de vestibulares apenas duas universidades,
das dezessete que adotam essa política, desenvolviam critérios que iam além da comprovação de laudo/atestado médico,
ou seja, nas demais não era realizado um trabalho de verificação se, de fato, o candidato possuía uma necessidade educacional que justificasse concorrer por essa via. No que se refere à permanência dos estudantes com necessidades educacionais especiais é necessário destacar a criação dos núcleos de apoio ou de acessibilidade, sobretudo, a partir do ano
de 2006, onde é instituído o Programa Incluir, coordenado pela extinta Secretaria de Educação Especial - SEESP e pela
Secretaria de Ensino Superior- SESU, que lança editais com o intuito de apoiar projetos de criação ou reestruturação de
núcleos de acessibilidade, inicialmente, para as Instituições Federais de Ensino Superior. Sendo assim, os núcleos de acessibilidade são concebidos como um espaço físico, com profissionais responsáveis pela organização das ações, que se articula entre os diferentes órgãos e departamentos da universidade para a implementação da política de acessibilidade.
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Entretanto, os núcleos de apoio ou acessibilidade são apenas um dos pilares responsáveis pela inclusão desse alunado,
sem o planejamento e a organização de uma política institucional que invista em recursos financeiros e humanos aliados
na acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos e
no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão o processo de permanência com qualidade não ocorrerá. É possivel concluir que a efetivação de aparatos legais são necessários para uma educação inclusiva no ensino superior
brasileiro, todavia, por si só não garantem a efetivação de políticas e programas inclusivos. Uma educação que prime pela
inclusão deve ter, necessariamente, investimentos em materiais pedagógicos, em qualificação de professores, em infra-estrutura adequada para ingresso, acesso e permanência e estar atenta a qualquer forma discriminatória. Diante da complexidade e da extensão da exclusão que marcou/marca a educação das pessoas com NEE no Brasil, a busca por sua inclusão
impõe-nos um olhar crítico e cauteloso. A política de inclusão educacional no Brasil, desencadeada na década de 1990,
demonstra que ainda há um longo caminho para sua concretude. O descompasso existente entre os princípios, tão bem
escritos nos documentos legais, e o contexto educacional é irrefutável. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), até o ano de 2008, apenas 0,05% dos alunos com necessidades educacionais especiais no Brasil tinham acesso à educação superior. Por outro lado, as políticas inclusivas no ensino superior, sobretudo as destinadas às
pessoas com deficiência, são muito recentes, o que impõe um acompanhamento criterioso de seus desdobramentos, razão
pela qual defendemos mecanismos que possibilitem a avaliação desse processo no ensino superior brasileiro.
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3 COMUNICAÇÕES ORAIS
3.1 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E SEUS REFLEXOS NO DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM SURDEZ NO CURSO DE PEDAGOGIA DA
UERN NO PERCURSO DE 2007 A 2012
SÔNIA ALVES BEZERRA LINS
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Resumo
Trata de um projeto de pesquisa, aprovado, recentemente, numa seleção de mestrado em Ciências da Educação (Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN). Objetiva compreender, sistemicamente, o processo das práticas pedagógicas
utilizadas pelo corpo docente na formação inicial na relação com o aluno com surdez para contribuir com a sua ressignificação. Fundamenta-se em Rosita Édler (2008), por propor o pensar e repensar a proposta de inclusão educacional e da
importância da pesquisa como suporte para consolidação desta proposta; Skliar (2010) por analisar os mecanismos de
poder/saber, exercidos pela ideologia dominante na educação dos surdos “o ouvintismo” para entender a natureza política
do fracasso educacional na pedagogia para os surdos; e refletir acerca das potencialidades educacionais dos surdos que
possa gerar a idéia de um consenso pedagógico. Optar-se-á pela pesquisa qualitativa por ser, segundo Lüdke e André
(1986), muito usada na educação, “devido, principalmente, ao seu potencial para estudar as questões relacionadas à
escola”. Estudo de Caso, pela possibilidade de retratar a complexidade do tema, ... e por buscar retratar a realidade, de
forma completa e profunda...” (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 18-20). O instrumento será a Entrevista semi-estruturada com
os professores e alunos com surdez; essa opção permite, segundo Lüdke e André (1986, p. 34), a captação imediata da
informação desejada e facilitar a compreensão do objeto de estudo.
Palavras- chave: Práticas Pedagógicas. desenvolvimento da aprendizagem. surdez.

Introdução
A luta pela efetivação da cidadania configurou, nos últimos séculos, numa efervescência do movimento internacional
pela educação inclusiva que consiste na ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa da educação
para todos, onde esses possam estar juntos, aprendendo e participando desse processo sem nenhum tipo de discriminação.
Assim, o paradigma da educação inclusiva fundamenta-se na concepção de direitos humanos, o qual conjuga igualdade e
diferença como valores indissociáveis.
Vale salientar que a inclusão social, para Sassaki (2007), tem como base
[...] o respeito às diferenças; o direito de pertencer a sociedade; a valorização da diversidade humana
como possibilidade de que todos possam dar a sua contribuição para o enriquecimento da qualidade de
vida de todos; a solidariedade humana como possibilidade de apoio mútuo e não por motivações pater14 I Congresso Norte-Riograndense sobre inclusão no Ensino Superior: Realidade, Avanços e Desafios

nalistas; a valorização das minorias, o que não basta a democracia representativa, deve-se considerar,
também, a democracia participativa; e a cidadania com qualidade de vida, oportunizando ao cidadão a
sua participação no desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas e práticas sociais (SASSAKI, 2007, p.2).

Nesse contexto, a formação do professor passa pela necessidade de revisão dos fundamentos conceituais da educação inclusiva até os aspectos pedagógicos implícitos nesse processo tais como “a metodologia de ensino, os recursos
didáticos, as forma de aprendizagem de alunos com necessidades especiais, sua progressão escolar, as questões de
avaliação e da terminalidade escolar, etc.” (BEYER, 2005, p.57).
Com relação à instituição de ensino é imprescindível que ela seja reorganizada no sentido de que venha a favorecer o
“espaço do conhecimento, da pesquisa, de busca de soluções para os inúmeros problemas da sociedade” (FREITAS, p.105,
2008); isso significa que o conhecimento escolar precisa estar diretamente vinculado, e, jamais dissociado da realidade.
Para tanto, em relação à formação do professor, deve-se considerar que “a formação deve ser o espaço onde a transformação de concepções e práticas se concretizem” (FREITAS, 2008, p.106). Por outro lado, não se pode ignorar, em hipótese
nenhuma, o papel político do professor, o qual Gadotti (1998, p. 71) recomenda que seja desrespeitoso no sentido de que
deve ser um questionador da realidade a que ele se apresenta a fim de desencadear mudanças sociais.
É preciso ser desrespeitoso, inicialmente, consigo mesmo, com a pretensa imagem [...] do sábio ou
mestre. E é preciso desrespeitar também esses monumentos da pedagogia [...]. Nessas circunstâncias,
o educador tem a chance de repensar o seu estatuto e repensar a própria educação. O educador, ao
repensar a educação, repensa também a sociedade.

Investigar como se materializam as práticas pedagógicas e seus reflexos no desenvolvimento acadêmico do aluno
com surdez no curso de Pedagogia da UERN torna-se relevante à medida que subsidiará elementos que poderão favorecer
o movimento reflexão-ação-reflexão da prática docente (especialmente na relação com o aluno com surdez, os quais estão
vivenciando esse processo para serem futuros professores), a fim de ressignificá-la. Contribuirá, também, para verificar se
a universalização do direito à educação está sendo exeqüível em relação aos alunos com surdez; poderá suscitar motivos
sugestivos para aprofundar a temática em questão, bem como subsidiar futuros projetos de intervenção e outras pesquisas,
contribuindo para a transformação social.

Fundamentação teórica
A pesquisa embasar-se-á em Edgard Morin (2006), por tratar da necessidade do ensino considerar a condição
humana na sua natureza física, biológica, psíquica, cultural, social, histórico, tendo em vista que esta unidade é complexa,
muitas vezes, ignorada e totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas, cujo conhecimento é fragmentado
e tornando-se impossível aprender o que significa ser humano. Maurice Tardif (2010) ao nortear a busca do entendimento
de quais saberes alicerça o trabalho e o saber dos professores em sua formação. Philippe Perrenoud (2001) por trazer uma
reflexão relevante sobre o trabalho docente ao tratar sobre a forte influência dos costumes e automatismos que interferem
no seu fazer enquanto tal, apontando caminhos para a transformação de Esquemas de Ação em Rotina, uma vez que esta
além de ser árdua e desestimulante, muitas vezes, pode nortear práticas e concepções que se universalizam como verdades
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absolutas na profissão, as quais, embora representem uma forma de equilíbrio e domínio no trabalho desenvolvido, podem
vir a tornar-se empobrecidas quando não problematizadas ou questionadas. Jacques Delors (2001) ao apresentar os quatro pilares da Educação (aprender a: ser, a conhecer, a fazer e a conviver) essenciais à compreensão e interação com um
mundo complexo e em constante mutação, os quais precisam ser trabalhados na formação profissional e ao longo da vida.
Rosita Édler (2008), cuja contribuição convida o pensar e repensar a proposta de inclusão educacional e da importância
da pesquisa como suporte para consolidação desta proposta. Skliar (2010) para analisar os mecanismos de poder/saber,
exercidos pela ideologia dominante na educação dos surdos “o ouvintismo” para entender a natureza política do fracasso
educacional na pedagogia para os surdos, objetivando a uma redefinição do problema; e, refletir acerca das potencialidades educacionais dos surdos que possa gerar a ideia de um consenso pedagógico. Ana Lúcia Aguiar (2009) nas suas
produções científicas resultantes de pesquisas voltadas à prática docente em sala de aula, memória e narrativa referentes
aos alunos com surdez que resultaram em conquistas significativas no processo de transformação e ressignificação das
práticas pedagógicas. Outros teóricos.

Metodologia
Será realizada uma pesquisa qualitativa por ser, segundo Lüdke e André (1986), de crescente aceitação na área
de educação, “devido, principalmente, ao seu potencial para estudar as questões relacionadas à escola”. Utilizar-se-á o
Estudo de Caso, tendo em vista a possibilidade de retratar a complexidade da prática pedagógica e seus reflexos no desenvolvimento acadêmico do aluno com surdez no curso de Pedagogia da UERN em seu aspecto global, cuja motivação
consiste em razão de que “os estudos de caso enfatizam a interpretação em contexto; buscam retratar a realidade de forma
completa e profunda; procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação
social (Lüdke e André, 1986, p. 18-20).
A técnica para a coleta de dados será a entrevista semi-estruturada com os professores e alunos com surdez do
curso de Pedagogia da UERN, por permitir, segundo Lüdke e André (1986, p. 34), a captação imediata da informação desejada; podendo acrescentar questões não previstas, dependendo das respostas dos respondentes, e as respostas também
poderão ser livres, o que favorecerá para uma melhor compreensão do objeto de estudo. Observação participante, onde a
pesquisadora procurará imergir no mundo dos sujeitos observados, professores e alunos com surdez, tentando entender o
comportamento real dos informantes, suas próprias situações e como constroem a realidade em que atuam.

Cronograma
Este projeto será executado no período de julho de 2012 a julho de 2014.
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3.2 PRÁTICA REFLEXIVA E INCLUSÃO: CONTRIBUIÇÕES DA
TEORIA PÓS-CRÍTICA DO CURRÍCULO ESCOLAR
JOSENILDO PEREIRA DA SILVA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
Considerando a prática pedagógica um conjunto de ações de grande complexidade, exigindo dos professores capacidade
de reflexão diante novas possibilidades de aprendizagem nos diversos contextos em que atuam, a partir da própria prática,
acredita-se em tal capacidade como elemento principal no processo de transformação das práticas de ensino no contexto
da inclusão. Professores que, para Schön (2000, p. 23-24), “muitas vezes são alvo de críticas por causa dos fracassos na
educação pública, tendem, por sua vez, a defender suas próprias versões da necessidade de desenvolvimento e renovações profissionais”. Este estudo é resultado de reflexões e discussões travadas durante o Seminário “Escola e Educação
inclusiva: dimensões políticas e curriculares” oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED), Centro
de Educação (CE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no primeiro semestre de 2012. Diante disso,
não poderíamos deixar de refletir sobre alguns pontos abordados e discutidos durante o seminário como, por exemplo, o
currículo, a prática reflexiva que pode ser utilizado na construção de um ensino prático que, por sua vez, deverá contribuir
para pensarmos numa prática inclusiva.
Palavras-chave: Inclusão. Educação. Currículo.

Introdução
O estudo propõe discutir a relação entre a prática reflexiva e a inclusão na perspectiva da teoria pós-crítica do currículo escolar, enquanto um dos maiores desafios da atualidade quando tratamos de formação docente, cidadã, igualitária
respeitando as diferenças sociais e considerando as especificidades de cada ser humano, compreendendo que todos são
capazes de aprender, independente do ano ou nível de ensino, pontuando, ainda, algumas contribuições da teoria para o
currículo escolar. Para isso, realizamos levantamento bibliográfico sobre a temática já apresentada, fundamentado nos estudos de Bueno (1998); Libâneo (2004); Moreira e Silva (2011); Gomes e Casagrande (2002); Macedo (2011); Magalhães
(2005); Nóvoa (1997); Sacristán (2000); Schön (2000); Silva (2003); Tardif (2002) entre outros discutidos no seminário.

Revisão de literatura
Realizamos o estudo através da pesquisa bibliográfica buscando realizar análise de dados a partir de trabalhos sobre inclusão, prática reflexiva, teoria pós-crítica do currículo escolar já construídos e publicados e que tratam da temática
aqui discutida. Coletamos dados também de fontes eletrônicas, on-line, sítios, livros entre outras fontes que nos levaram a
ampliar a reflexão e a alcançar os objetivos propostos.
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Resultados e Discussão
Entendemos como prática reflexiva todas as ações que nos levam a refletir sobre algo já trabalhado, praticado, posto
em prática no dia a dia da dinâmica educacional, escolar, acadêmica. Para Gomes e Casagrande (2002, p. 701), as pessoas
com ações reflexivas não ficam presas a uma só perspectiva, “examinam, criteriosamente, as alternativas que a elas se
apresentam como viáveis, como também, aquelas que lhes parecem mais distantes da solução, com o mesmo rigor, seriedade
e persistência”. Com o intuito de refletir sobre uma das teorias do currículo, neste estudo, tomamos como base teórica os
estudos de Moreira e Silva que passaremos a discutir no decorrer deste estudo. Para isso, é importante frisar que na teoria
do currículo tradicional a organização do conhecimento se constituía da seguinte forma: por disciplinas compartimentalizadas,
caráter livresco e verbalista, ensino transmissivo, onde o professor e a matéria eram o centro no ensino e a escola a única
responsável pelo ajustamento social dos alunos. Ao aluno restava o papel de armazenador de conhecimentos, o professor
era visto como detentor da autoridade intelectual e moral (LIBÂNEO, 2004). Para Moreira e Silva (2011, p. 07), “as teorias
tradicionais preocupam-se, dominantemente, com a organização do processo curricular, apresentando-se como neutras,
científicas, desinteressadas”. Algumas das categorias mais usuais que passam a ser discutidas na teorização crítica são:
“poder, ideologia, hegemonia, reprodução, resistência e classe social” que, na perspectiva pós-crítica, passam a ser substituídas por outras, como: “cultura, identidade, subjetividade, raça, gênero, sexualidade, discurso, linguagem” (MOREIRA e
SILVA, 2011, p. 08). Para Silva (2003, p. 149), nas teorias pós-criticas o conhecimento não é exterior ao poder, não se opõe
ao poder; é parte inerente do poder. Nas teorias pós-críticas, entretanto, o poder torna-se descentrado. O poder não tem
mais um único centro, como o Estado, por exemplo. (SILVA, 2003, p. 148). Enfatiza que as teorias pós-críticas desconfiam
de qualquer postulação que tenha como pressuposto uma situação finalmente livre de poder (2003, p. 148-149). Para chegarmos ao ensino prático, um dos pontos em discussão nesse estudo, precisamos aprender uma prática, que, para Schön
(2000), é iniciado nas tradições de uma comunidade de profissionais que exercem aquela prática e no mundo prático que
eles habitam. Aprendem suas convenções, seus limites, suas linguagens e seus sistemas apreciativos, seu repertório de
modelos, seu conhecimento sistemático e seus padrões para o processo de conhecer-na-ação (2000, p. 39). Para obtermos
uma boa prática devemos ter uma boa formação de professores e esta não se resume na formação acadêmica, compreende
seus conhecimentos, habilidades, saber-fazer, competências, provenientes de fontes variadas e de naturezas diferentes. O
autor afirma que os saberes do professor e as realidades específicas de seu trabalho devem ser levadas em conta quando
se discute a formação de professores. Saberes que reúnem conhecimento disciplinares, curriculares, profissionais, saberes
experienciais e práticos (TARDIF, 2002). Podemos também considerar a prática, entendendo-a como componente essencial
no conceito de currículo enquanto [...] expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo
num dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. (SACRISTÁN,
2000, p. 17). Neste sentido, torna-se um estudo que pode contribuir para a discussão da prática escolar na perspectiva da
inclusão significando certa relevância, pelo fato de abordar a subjetividade, identidade, diversidade na questão curricular
necessitada no chão da escola e da universidade.
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Conclusões
Diante da dificuldade de construir, implementar e de praticar um currículo que contemple a diversidade encontrada
cada vez mais frequente no ambiente escolar e acadêmico, percebemos que um dos pontos de maior impacto é o embasamento teórico prático e reflexivo dos atores envolvidos na dinâmica da prática escolar, acadêmica considerando a carência
de formação oferecidos para tais atores, no sentido de travar discussões e debates de temas que nos levem a praticar a
reflexão-ação-reflexão das ações inclusivas importantes para o contexto do ensino. Precisamos, enquanto educadores,
refletir sobre a nossa prática e, a partir da reflexão, buscar possibilidades de intervenções e mudanças curriculares. Para
isso, necessitamos viver e tirar proveito da prática sem dissociar da teoria que nos faz realizar a reflexão da ação prática
numa perspectiva comunicativa que para Gomes e Casagrande (2002, p. 699), além de surgir em oposição à tradicional
visão encontrada nas escolas, “afirma a necessidade de atitudes críticas e transformadoras, que superem as desigualdades
criadas pelo modelo dual da sociedade da informação, através do diálogo e do consenso entre todas as pessoas envolvidas”.
Assim, espera-se que o professor tenha um amplo e profundo conhecimento da dinâmica da sociedade, da educação, da
inclusão e dos alunos, dos diferentes sistemas de ensino e da escola representando elementos concretos de um contexto
histórico-social que vive relacionado profundamente com seus condicionamentos históricos, mas que se encontra repleto
de contradições considerando a necessidade de atender a todos sem preconceitos, discriminação e indiferença.
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3.3 O USO DOS PRINCÍPIOS DA AUDIODESCRIÇÃO PARA O ENSINO
DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO SUPERIOR
JEFFERSON FERNANDES ALVES
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
A audiodescrição, de forma sintética, corresponde à transformação das imagens em palavras para que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso às informações correspondentes. Tem sua origem nos anos 80 do século XX, nos Estados
Unidos, chegando, logo em seguida, a outros países da Europa e do mundo. No caso do Brasil, a primeira atividade cultural
com audiodescrição foi o Festival de Cinema Assim Vivemos, realizado em 2003, no Rio de Janeiro. Cinema, teatro, exposições, programas de TV, propagandas e eventos culturais são objetos da audiodescrição, a qual é contemplada por campos
imbricados de atuação e de estudos, sobretudo, a educação especial, os estudos da tradução, a comunicação acessível
e a tecnologia assistiva. Orientando-se pelo direito à comunicação como um fundamento da cidadania, as organizações,
entidades, grupos e profissionais que defendem ou que atuam em torno das questões referentes à pessoa com deficiência
visual esforçam-se não apenas na divulgação da audiodescrição, como também, em sua normatização e implementação
social, a partir de parâmetros legais e técnicos que permitam sua universalização em todos os meios audiovisuais e culturais. Embora se verifique iniciativas de formação de educadores, sobretudo, por meio de oficinas e de cursos, a presença
da audiodescrição em contextos educacionais ainda é incipiente. Nesse caso, a presente proposta de intervenção busca,
no contexto do ensino universitário, refletir sobre as dimensões históricas, conceituais e procedimentais da audiodescrição,
na perspectiva de discutir as possibilidades de seu agenciamento como forma de proporcionar a acessibilidade curricular e
comunicacional de aulas, eventos, serviços e atividades culturais desenvolvidas no ensino superior, a partir da sensibilização
e mobilização da comunidade universitária.
Palavras-chave: Audiodescrição. Deficiência Visual. Ensino Superior.

Introdução
Um dos desafios que orientam as iniciativas e políticas de acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência é inseri-las em uma agenda integrada em defesa dos direitos à comunicação como prerrogativa da cidadania, de tal
forma que as particularidades tecnológicas e as singularidades de apropriação, embora possam apresentar especificidades,
orientam-se pela perspectiva de processos de inclusão social, em favor de um protagonismo enunciativo dessas pessoas
na produção e leitura relacionadas às múltiplas linguagens. É com essa perspectiva que, nos anos 80 do século XX, emerge
nos Estados Unidos, a audiodescrição, a qual corresponde a um processo deliberado de transformação de imagens em
palavras para que as pessoas com deficiência visual, sobretudo os cegos, possam interpretar as informações transmitidas
visualmente. No Brasil, a presença sistemática da audiodescrição em contextos culturais data de 2003, no Festival de Cinema
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Assim Vivemos, no Rio de Janeiro. Desde então, verifica-se a constituição e o aparecimento de grupos e de pessoas que
se dedicam à audiodescrição como uma das áreas da acessibilidade comunicacional referentes a pessoas com deficiência
visual, audiodescrevendo filmes, programas de TV, propagandas, peças teatrais, eventos audiovisuais, etc. Parte desses
profissionais foi formada em cursos de extensão ofertados por algumas universidades brasileiras, (como por exemplo, a
UFMG, a UFBA, UECE, a UFPE), cujos professores se dedicam à pesquisa referente à audiodescrição.
A despeito desse relativo crescimento, ainda se verifica um cenário inicial de estudos, de publicações e de aplicação
da audiodescrição nas diversas atividades e mídias audiovisuais, reiterando o contexto desafiador para pesquisadores,
profissionais e grupos que se dedicam ao estudo, ao uso e à implementação da audiodescrição. Isso se amplia ainda mais
quando se trata de contextos educacionais e escolares.
Embora sendo possível identificar a oferta de oficinas e cursos de audiodescrição destinadas, especialmente, para
professores da rede básica de ensino, não se verifica, até o momento, investigações sistemáticas da presença da audiodescrição em tais contextos. De qualquer modo, tais oficinas e cursos são extremamente importantes para a inserção desse
recurso de acessibilidade nas preocupações pedagógicas dos professores e das instituições educacionais, inclusive no
âmbito da universidade, de tal forma que a acessibilidade comunicacional como um direito social de todos possa ser objeto
de preocupação do ensino superior e uma das diretrizes orientadoras da acessibilidade curricular.

Metodologia
Essa proposta de intervenção reflexiva assume a forma de minicurso, o qual se converte em um desdobramento da
primeira oficina de audiodescrição oferecida pela UFRN e ministrada pela Profa. Dra. Lívia Motta, em novembro de 2011.
Procura construir uma ambiência de aproximação e sensibilização no que se refere ao uso da audiodescrição, ou de seus
princípios, no contexto universitário, assinalando as possibilidades de seu agenciamento pedagógico, sobretudo, nas interações de sala de aula. Do ponto de vista teórico, a audiodescrição é por nós interpretada pela perspectiva interativa de
linguagem, conforme nos aponta Bakhtin. Nesse sentido, se levarmos em conta que a audiodescrição mobiliza, explicitamente, a palavra como reveladora das imagens e de ações que não são vistas pelas pessoas com deficiência visual, sua
presença nos contextos educacionais, a nosso ver, está inserida em uma abordagem pedagógica, na qual a palavra como
mediadora dos processos de ensino-aprendizagem permita que todos os agentes implicados em tais processos possam
dialogar, a partir dos saberes e das experiências construídas interativamente. A compreensão do diálogo aqui apresentada
se apóia nas ideias de Bakhtin que realçam o caráter alteritário e tensionado das práticas enunciativas, implicando, necessariamente, relações dialógicas que não se resumem, por conseguinte, à multiplicidade de vozes, mas que implicam
discordâncias e concordâncias, configurações e mudanças de posicionamentos face aos temas abordados, cujo trânsito
discursivo não apenas pontua reflexões e saberes sobre tais temas, mas, sobretudo, gesta, interativamente, os próprios
sujeitos que atuam na arena discursiva.
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Resultados e Discussão
A preocupação de assegurar, por meio da audiodescrição, a autonomia interpretativa dos alunos com deficiência
visual, deve ser considerada como uma das nuances de uma prática pedagógica que persegue a autonomia interpretativa
de todos os alunos. Nesse caso, o debate sobre a audiodescrição se constitui como uma temática acadêmica necessária
e promissora com repercussões na tríade ensino, extensão e pesquisa, no sentido de assegurar ações institucionais que
efetivem a acessibilidade comunicacional como um dos fundamentos da inclusão acadêmica. Espera-se, por conseguinte,
que a audiodescrição possa se configurar como um componente das preocupações acadêmicas da UFRN, com vistas ao
desenvolvimento de ações e de estratégias centradas no uso da audiodescrição nas atividades de sala de aula, na oferta
de material didático acessível, na acessibilidade de artefatos audiovisuais e culturais, cuja efetividade possa ser objeto de
investigações sistemáticas.

Conclusão
O processo de inclusão social e educacional de pessoas com deficiência demanda da Universidade um esforço institucional não apenas para se reestruturar com vistas ao acolhimento acadêmico dessas pessoas, mas, simultaneamente, na
perspectiva de contribuir com a efetivação de tal processo nas diversas esferas sociais, por intermédio do desenvolvimento
de estudos e pesquisas e com a formação inicial e continuada de profissionais de diversas áreas de atuação. Nesse caso, a
incorporação acadêmica da audiodescrição se coloca como necessária e urgente, considerando a perspectiva de constituição de um ambiente universitário inclusivo para as pessoas com deficiência visual. Assim, a efetivação dessa proposta de
intervenção reflexiva (minicurso) coloca-se propiciadora de um contexto de discussão sobre a viabilidade da incorporação
temática e pedagógica da audiodescrição pela Universidade, com vistas ao cumprimento de seu papel social, considerando
as dimensões do ensino, da extensão e da pesquisa.

Referências
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
JIMÉNEZ HURTADO, Catalina. Una gramática local de guión audiodescrito. Desde la semântica a la pragmática de un nuevo tipo de traducción. In:_____ (Ed.). Traducción y accesibilidad: subtitulación para sordos y audiodescripción para ciegos. Frankfurt: Peter Lang, 2007, p. 55-80.
LIMA, Francisco J.; GUEDES, Lívia C.; GUEDES, Marcelo C. Audio-descrição: orientações para uma prática sem barreiras atitudinais. Revista
Brasileira de Tradução Visual, v. 2, 2010. Disponível em: <www.rbtv.associadosdainclusao.com.br>. Acesso em: 03 de nov de 2011.
MAGALHÃES, Célia M.; ARAUJO, Vera Lúcia Santiago. Metodologia para elaboração de audiodescrições para museus baseada na semiótica
social e multimodalidade: introdução teórica e prática. 26 p. Texto construído no contexto do PROCAD/CAPES UFMG/UECE 008/2007. Aprovado
para publicação na revista da ALED (La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso).
MATAMALA, Anna. La audiodescripción en directo. In: JIMÉNEZ HURTADO, Catalina (Ed.). Traducción y accesibilidad: subtitulación para sordos
y audiodescripción para ciegos. Frankfurt: Peter Lang, 2007, p. 121-132.
MOTTA, Lívia Maria Villela de Mello; ROMEU FILHO, Paulo. (Orgs.). Audiodescrição: transformando imagens em palavras. São Paulo: Secretaria
dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, 2010.
MOTTA, Lívia Maria Villela de Mello. Guia de orientação para aplicação pedagógica da audiodescrição no contexto escolar. Brasília:
MEC-UNESCO, 2011.
3 COMUNICAÇÕES ORAIS – 3.3 O USO DOS PRINCÍPIOS DA AUDIODESCRIÇÃO PARA O ENSINO
DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO SUPERIOR 23

3.4 PROJETO ASSISTA - ASSISTÊNCIA EM TECNOLOGIA ASSISTIVA:
CONSTRUINDO PARCERIAS ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMUNIDADE
CLÁUDIA REGINA CABRAL GALVÃO
ANDREZA APARECIDA POLIA
Universidade Federal da Paraíba

Resumo
O Projeto ASSISTA é uma atividade de extensão que tem como eixo teórico documentos legais, que trazem diretrizes sobre
a assistência à pessoa com deficiência: o Plano Viver Sem Limites e o Relatório Mundial sobre Deficiência. Foi elaborado
para assessorar as pessoas com deficiências na ampliação de suas condições funcionais e um melhor desempenho nas
atividades cotidianas como o auto-cuidado, trabalho, estudo e participação social. O objetivo principal do projeto é articular
a prestação de serviços à comunidade através da prescrição e/ou treinamento de equipamentos de Tecnologia Assistiva,
encaminhamento e orientação sobre a aquisição dos mesmos. Na Universidade o projeto tem parceria com o Comitê de
Inclusão e Acessibilidade para o acompanhando dos estudantes com deficiência na área de Tecnologia Assistiva a fim de
facilitar sua inclusão no meio acadêmico. O serviço é oferecido no Laboratório de Tecnologia Assistiva do Departamento
de Terapia Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba. Como parte do projeto foi feita a parceria com a Fundação
Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência - FUNAD/PB de modo a garantir assistência na área de Tecnologia
Assistiva também à população por eles acompanhada. Ainda em fase de implantação, atualmente está sendo realizado o
levantamento das demandas dos 44 alunos com deficiência identificados na Universidade e a partir da finalização desses
dados, serão feitos os encaminhamentos para atender as necessidades individuais encontradas.
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Inclusão. Ensino Superior.

Introdução
O momento político atual no Brasil, com a implantação de muitas ações oriundas da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999) e do Plano Viver sem Limites (BRASIL, 2011), adicionados ao fato
do país estar integrado às recomendações do Relatório Mundial sobre Deficiência da ONU (WHO,2012) direcionam uma
série de investimentos do Governo Federal para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão da pessoa com
deficiência no meio social e uma dessas ações envolve o investimento em pesquisa de produtos de Tecnologia Assistiva.
Nesse contexto, o ASSISTA é um projeto de extensão que tem o objetivo de estruturar serviços de formação em
Tecnologia Assistiva promovendo a troca de conhecimentos entre os profissionais e estudantes de diversas áreas de conhecimento para oferecer esta assistência de forma prática. Assim, o projeto visa oferecer o atendimento à comunidade
acadêmica da Universidade Federal da Paraíba e ao público em geral, com ênfase para pessoas com deficiência, que
necessita da prescrição de aparelhos de tecnologia assistiva que auxiliem sua função e/ou seu treino de uso, orientações
de possibilidades e encaminhamentos para aquisição dos mesmos.
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Metodologia
O público-alvo desse projeto é formado por pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidades especiais que
precisem de equipamentos de Tecnologia Assistiva para melhorar suas condições funcionais e aumentar seu grau de independência para realização das atividades de vida diária.
Utilizando as instalações do Laboratório de Tecnologia Assistiva do Departamento de Terapia Ocupacional/UFPB está
sendo oferecido o atendimento à demanda proveniente do Comitê de Inclusão e Acessibilidade da Pró-Reitoria de Assistência
e Promoção ao Estudante – PRAPE, referente aos estudantes que necessitam de suporte de Tecnologia Assistiva para o
desenvolvimento de suas atividades acadêmicas ou laborais. Também, este espaço está aberto para receber a demanda das
clínicas-escola dos cursos da área da saúde (fisioterapia, fonoaudiologia, educação física) oriunda do Hospital Universitário
Lauro Wanderley - HULW.
Como atividade externa do projeto está em fase de implantação o atendimento à comunidade da Fundação Centro
Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (FUNAD), que atende as pessoas com deficiência de todo o Estado da Paraíba.
Os encaminhamentos serão feitos por meio de triagem pela CODAFI - Coordenação de Atendimento à Pessoa com Deficiência Física e haverá uma parceria com o setor de Concessão de Órteses e Próteses do Estado para facilitar o processo
de aquisição dos equipamentos prescritos, que englobam órteses, cadeiras de rodas e outros dispositivos.
O atendimento aos alunos da UFPB através da parceria com Comitê de Inclusão e Acessibilidade está funcionando
do seguinte modo: a Coordenadora do Comitê de Inclusão e Acessibilidade ao identificar os estudantes e com deficiência
realiza o encaminhamento dos estudantes ao Laboratório de Tecnologia Assistiva para que se possa avaliar que tipo de
equipamento, produto ou serviço ele necessita para melhorar seu desempenho escolar e facilitar o processo de inclusão
na Universidade.
Para alguns casos pode ser feita apenas a prescrição do equipamento e encaminhamento aos Órgãos competentes
ou lojas especializadas; em outros, pode-se fazer a confecção do produto no próprio laboratório, como por exemplo, órteses
de membros superiores ou adaptações, dependendo do material disponível.
Na atividade externa com a FUNAD está programada a avaliação dos usuários identificando a demanda de equipamentos de Tecnologia Assistiva, provenientes dos usuários de todo o Estado da Paraíba.

Resultados e discussão
Considerando que este é um projeto de extensão e o mesmo ainda está em fase de implantação, nossos resultados
são parciais. Até o momento foi realizado o levantamento de quantos e quais são os alunos com deficiência que existem na
Universidade Federal da Paraíba. No sistema do Comitê de Inclusão e Acessibilidade estão cadastrados 44 alunos divididos
na seguinte forma:
- Necessidades especiais devido à deficiência física (usuários de cadeira de rodas, próteses, muletas ou outros
equipamentos auxiliares de locomoção): 22 alunos.
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- Necessidades especiais devido à deficiência auditiva parcial (uso de aparelho auditivo e perda unilateral): 4 alunos;
- Necessidades especiais devido à auditiva total (utilizam libras para se comunicar e não há resíduo auditivo): 3 alunos;
- Necessidades especiais devido à deficiência visual (visão subnormal ou usuários de Braille): 12 alunos;
- Necessidades especiais devido a mais de um tipo de deficiência (o aluno preencheu esta opção no cadastro de
matrícula): 3 alunos.
Após uma avaliação dos alunos já encaminhados ao Laboratório de Tecnologia Assistiva, até o momento foram
realizadas as seguintes ações:
- dois estudantes cadeirantes necessitam de carteiras adaptadas para cadeira de rodas e uso de computador. O
Comitê de Inclusão e Acessibilidade foi comunicado sobre as especificações técnicas desses equipamentos e a UFPB já
fez a aquisição dos mesmos;
- uma estudante que utiliza prótese de membro inferior foi avaliada e concluiu-se que ela necessita de um novo
equipamento. Ela foi encaminhada para a avaliação específica no setor de fisioterapia da UFPB para a prescrição do equipamento correto e orientada sobre a aquisição via sistema único de saúde do mesmo;
- uma estudante do curso de fisioterapia que apresenta necessidades especiais devido à deficiência visual total necessita de equipamentos próprios para uma disciplina específica (uma das necessidades identificadas foi à aquisição de um
esfigmomanômetro com áudio). A coordenação do Comitê de Inclusão e Acessibilidade foi informada e está providenciando
a aquisição do referido equipamento.
Com relação à parceria junto a FUNAD, está sendo programada a realização do agendamento das avaliações dos
pacientes da instituição para realizar a prescrição das órteses e cadeira de rodas.
Outra ação gerada pelo projeto foi a formação de parceria com outros departamentos da UFPB, como a Engenharia de
Produção e a Ciência da Computação para a Criação do Núcleo de Tecnologia Assistiva da UFPB. O Núcleo foi contemplado
com financiamento do Governo Federal através de edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e propõe
além da criação do Núcleo e estruturação de laboratórios, o projeto de desenvolvimento de mobiliário escolar para facilitar a
inclusão dos alunos com deficiência física no ensino superior, dado que esta é uma das demandas atualmente encontradas.

Conclusão
A garantia dos direitos das pessoas com deficiência com relação à aquisição de equipamentos/produtos na área
de tecnologia assistiva está assegurada nos documentos legais nacionais e internacionais, ou seja, no que se refere a legislação há um amparo consistente nesse aspecto. Entretanto, para que efetivamente esses direitos sejam efetivados são
necessárias ações que coloquem em prática o que rege a lei.
Como a área da tecnologia assistiva é privilegiada com a contribuição de diferentes esferas de conhecimento, na
prática, é necessário que haja uma articulação entre essas diferentes áreas para que os indivíduos com deficiência sejam
de fato beneficiados. Essa articulação também é imprescindível quando se fala na diversidade de instituições e órgãos
que trabalham diretamente relacionados ás pessoas com deficiência e a prescrição e/ou dispensação de equipamentos
de tecnologia assistiva.
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Percebe-se que este projeto tem alcançado os objetivos propostos na medida em que identifica as necessidades
individuais e promove a articulação dos diferentes setores internos e externos ao espaço universitário, contribuindo desse
modo para que sejam praticadas as recomendações legais e para que as pessoas com deficiência sejam atendidas na
perspectiva da integralidade.
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Resumo
Este trabalho relata a experiência de implantação do Repositório Acessibilidade desenvolvido pelo Sistema de Biblioteca
(SISBI) em parceria com a Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Objetiva criar discussão e compartilhar saberes quanto à implementação
de um banco de dados destinado a abrigar o acervo digital formado por textos acadêmicos de suporte informacional no
atendimento a alunos com deficiência visual. Apresenta revisão de literatura para fundamentação da estruturação desse
serviço, numa tentativa de equiparar oportunidades de pesquisa e inclusão informacional. Assim como, aborda decisões e
procedimentos quanto a escolha do programa DSpace com intuito de organizar, preservar e garantir a busca, recuperação e
visualização final dos documentos em diversos formatos pelo usuário. Recurso fundamental no que diz respeito a igualdade
de oportunidades de acesso a conteúdos informacionais, o que garante a participação e interação do aluno em sala de aula
e em suas atividades acadêmicas.
Palavras-chave: Inclusão informacional. DSpace. Deficiência visual.

Introdução
A disponibilização de recursos informacionais nas bibliotecas para atendimento a pessoa com deficiência visual não
ocorre de forma democrática no que diz respeito à oportunidade de acesso à informação. Percebe-se que existe pouca
divulgação no que se refere ao depósito e disseminação de textos digitalizados e adaptados para o acesso da pessoa com
deficiência visual, principalmente no âmbito das Instituições de Ensino Superior.
No Brasil, praticamente inexiste uma reflexão mais aprofundada e consistente sobre o dever institucional de contribuir
para a acessibilidade da informação aos deficientes visuais. (SCHWEITZER, 2007). Os acervos das bibliotecas são projetados visando ao atendimento daquela comunidade de usuários julgada fisicamente ‘normal’, resultando daí a acessibilidade
parcial e, na maioria das vezes, inacessibilidade total à informação disponibilizada, devido aos suportes utilizados para seu
registro ou pela inexistência de tecnologias alternativas especialmente desenvolvidas para propiciar utilização por usuários
deficientes visuais. (SILVEIRA, 2000).
Desse modo, justifica-se a construção de um ambiente informacional digital para abrigar materiais adaptados produzidos pelo Laboratório de Acessibilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como suporte informacional de
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apoio ao estudo e pesquisa de usuários com deficiência visual. Acredita-se que a proposta representa um passo importante
da UFRN na construção de uma ação inclusiva perante a comunidade acadêmica e a sociedade. A disponibilização de textos
digitalizados e divulgação de materiais alternativos de pesquisas para pessoas com deficiência visual: cega e baixa visão
podem proporcionar significativas mudanças no rendimento e participação no processo ensino-aprendizagem, imprescindível
na execução de tarefas, discussões e produção científica do discente na universidade.

Materiais e métodos
Repositórios são sistemas de informação ou banco de dados que armazenam, preservam, divulgam e possibilitam o
acesso à informação em formato digital através da web. O repositório planejado pelo grupo de bibliotecários e técnicos em
informática está sendo customizado baseado na arquitetura DSpace, que é um programa desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology - MIT Libraries pelos Laboratórios Hewlett-Packard e recomendado pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT para criação de repositórios institucionais e multidisciplinares para bibliotecas,
arquivos e centros de pesquisa (CARVALHO et al, 2006). Entre as características do DSpace estão: ser um programa livre,
possuir arquitetura simples e eficiente, usar tecnologia de ponta com recursos de acessibilidade padrão Word Wide Web
Consortium -W3C facilitando a navegação em interface acessível pela pessoa com deficiência visual, seja na utilização de
leitores de tela, ampliação da fonte entre outros. O programa foi escolhido como plataforma por apresentar possibilidades
de customização e atender aos requisitos específicos e expectativas do laboratório de acessibilidade em relação à inserção
de dados, gestão e visualização dos documentos em diversos formatos. O banco de dados reunirá textos adaptados distribuídos hierarquicamente em categorias de comunidades e coleções. Inicialmente temos a comunidade do Laboratório de
Acessibilidade, dentro dela as coleções que correspondem aos tipos de documentos possíveis de serem arquivados nas
comunidades do repositório: livro, capítulos de livros, revistas, artigos de revistas, apostilas, partituras e outros. Associadas
às coleções estão as áreas de conhecimento voltadas aos cursos onde os alunos estão matriculados. O banco de dados
representa uma ferramenta de auxilio na pesquisa e acesso informacional voltado, particularmente para alunos da graduação e pós-graduação com deficiência visual da UFRN, oferecendo possibilidades de visualização dos documentos nos
seguintes formatos digitais: doc. Word, Pdf/A e Html, em conformidade com a Lei nº 9.610, de 19/02/1998, que altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais, prevê, em seu art. 46, inciso II, letra d.: A reprodução de obras
literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais,
seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. (BRASIL, 1998).
A metodologia de trabalho segue as seguintes etapas: controle de integridade dos dados dos textos digitalizados, normalização, arquivamento, controle dos metadados. e checagem de visualização final do arquivo. Todo material digital inserido
na comunidade do Laboratório de Acessibilidade poderá ser pesquisado por autor, título e assunto em ordem alfabética.
Contudo, o acesso ao documento final será mediante senha do usuário (no caso da comunidade atendida pelo laboratório
o aluno com deficiência visual terá cadastro prévio e específico no sistema acadêmico da Instituição).
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Resultados e discussões
Uma vez disponibilizados, os documentos serão fundamentais no que diz respeito à igualdade de oportunidades de
acesso a conteúdos informacionais, o que garante a participação e interação do aluno em sala de aula, em suas atividades
acadêmicas e na produção cientifica. O Repositório Acessibilidade apresenta-se como solução no que se refere ao armazenamento, preservação e acesso a textos digitais, proporcionando acesso ao documento pelo aluno com deficiência visual,
o que não é possível com o material impresso. “Numa sociedade que pretende ser inclusiva, o acesso ao conhecimento se
faz ao construir canais que possibilitem ao livro ‘falar’ na diversidade de línguas, ouvidos e olhos que temos” (PUPO; MELO;
FERRÉS, 2008, p.13).
Os textos disponibilizados no repositório serão acessíveis pelos alunos com deficiência visual mediante utilização de
ferramentas existentes no campo da tecnologia assistiva instalados em qualquer computador, conforme as necessidades
particulares de cada pessoa. Destacam-se os seguintes recursos disponíveis para o auxílio da pessoa cega e com baixa
visão: para windows, dosvox, leitores de tela, ampliadores de fonte Braille Fácil, WinBraille, MusiBraille, e outros. Os benefícios a essa comunidade ficam evidenciados no sentido que uma vez armazenados no repositório, os textos digiltalizados
podem ser consultados e acessados a qualquer tempo pelo aluno na instituição ou fora dela. Significando a construção da
autonomia de pesquisa e estudo, e um esforço de efetivação mínima do direito à informação.

Conclusão
A implantação e efetivação do Repositório Acessibilidade representa uma ação Institucional que vai além do registro,
preservação e disseminação de uma coleção produzida e destinada a um público em que a acessibilidade informacional é
limitada, significando a ampliação de opções de pesquisa e acesso ao conhecimento. A partir desta proposta de criação do
Repositório Acessibilidade do SISBI espera-se que haja uma reflexão sobre o direito de acesso à informação da pessoa com
deficiência visual e que seja levada em consideração a possibilidade de intercâmbio de dados com outros repositórios com
materiais em mídia digital ou até mesmo a criação de um repositório em contexto nacional no que se refere a acervos adaptados destinados ao público com deficiência visual, e com isso promover efetivamente a democratização do conhecimento.
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3.6 1º CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORES DA UFRN –
UM PASSO EM DIREÇÃO À ACESSIBILIDADE COMUNICATIVA
HELOISA LIMA PERALES
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, empenhada em cumprir as determinações da Lei nº 10.098/2000
que estabelece normas de acessibilidade, da Lei 10.436/2002 que dispõe sobre a Libras e do Decreto nº 5.626/2005 que
a regulamenta, promovem o 1º curso de Libras para os seus servidores, que deveriam ser capacitados para o uso da Libras
no atendimento ao público surdo, garantindo o respeito à diferença e o direito à acessibilidade comunicativa, diminuindo,
assim, as dificuldades de interação e informação entre os cidadãos surdos nos diversos setores da UFRN.
Palavras- chave: Acessibilidade comunicativa; Surdo; Libras.

Introdução
O surdo é um cidadão que se expressa pelo canal visual-espacial através da língua de sinais. Em consonância com
os pressupostos legais, as repartições públicas devem oferecer o acesso às informações aos surdos através de sua língua
natural, a Libras.
A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, assim se expressa sobre a barreira de comunicação:
Capítulo I
Disposições gerais
Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam
ou não de massa;

Para a comunidade surda o grande avanço veio com a Lei 10.436 de 24, de abril de 2002, que reconheceu a Língua
Brasileira de Sinais - Libras.
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.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e
expressão, em
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que o sistema linguístico de 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.

Esta Lei veio reconhecer o direito da comunidade surda de se expressar na sua língua natural, abrindo portas para
que se derrubem as barreiras de comunicação de forma mais eficaz. Posteriormente foi promulgado, pelo Presidente da
República, o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 10.436. O Decreto, no seu artigo 14,
constitui-se como mecanismo para garantir o acesso dos surdos à informação e à comunicação.
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 à superior.

Metodologia
O curso foi dividido em módulos, associando o ensino específico da língua no módulo I, sob o nome de “Libras e
acessibilidade” (120 horas), aos módulos de “Excelência no atendimento” (30 horas) e “Desenvolvimento interpessoal” (20
horas). O objetivo geral foi de favorecer a comunicação dos servidores da UFRN com o surdo através de sua língua natural.
O módulo I teve como objetivo específico apresentar a Libras como ferramenta fundamental para romper a barreira
da comunicação e conhecer sua cultura. Foi escolhido um vocabulário específico que pudesse suprir, pelo menos em parte, as possíveis necessidades comunicativas dos diferentes setores de trabalho do nosso alunado, usando a metodologia
Comunicativa a qual se organiza em torno das necessidades e situações comunicativas para ensinar a língua de forma
integrada e contextualizada. Foram ministradas aulas expositivas, realizados exercícios práticos individuais e em grupos,
simulação de situações comunicativa típicas de cada setor, além da exibição de vídeos.
O resultado obtido foi bastante satisfatório tendo em vista a assimilação de cerca de 250 sinais (palavras), pronomes, verbos, substantivos, adjetivos, advérbios, entre outros, que permitem uma comunicação básica com surdos. Outros
assuntos discutidos foram: características das Línguas de Sinais, identidade e cultura surda, acessibilidade comunicativa,
social e educacional do surdo. Dentre as questões técnicas se fez ênfase na expressão facial e corporal e no uso correto
dos parâmetros das Libras.
Vale a pena ressaltar o relato dos alunos quanto às oportunidades concretas que tiveram de comunicação com
os surdos, tanto no âmbito da universidade quanto fora dela, nas quais eles conseguiram interagir e puderam valorizar o
conhecimento adquirido.
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Participaram do curso um grupo de 30 servidores pertencentes a diversos setores da UFRN:
Unidades Acadêmicas

Pró-reitorias e Administração Central

Secretaria do Departamento de Farmácia Pró-Reitoria de Graduação
Protocolo do DAE - Departamento
Laboratório de Comunicação do
Administração Escolar da Pró-reitoria
Departamento de Comunicação Social
Graduação

Superintendências e Órgãos Suplementares
Produção da TVU - Televisão
Superintendência de Comunicação

Universitária

da

Arquivo Geral do DMP - Departamento de Material e
de
Patrimônio da Superintendência de Infraestrutura
de

Laboratório de Ensino de Física da ECT - Secretaria do DAS - Departamento de Assistência Setor de Atendimento ao Público da BCZM - Biblioteca
Escola de Ciência e Tecnologia
ao Servidor da Pró-reitoria de Recursos Humanos Central Zila Mamede
Setor de Pagamento de Aposentados e
Secretaria da ECT - Escola de Ciência e
Pensionistas da Pró-reitoria de Recursos Secretaria da BCZM - Biblioteca Central Zila Mamede
Tecnologia
Humanos
NEPGN - Núcleo de Ensino em Petróleo
e Gás Natural

SEDIS - Secretaria de Educação à Distância

Setor de Doação e Intercâmbio da BCZM - Biblioteca
Central Zila Mamede

EAJ - Escola Agrícola de Jundiaí
Secretaria Administrativa do CCHLA Centro de Ciências Humanas Letras e
Artes

O Curso já foi reeditado e passou a fazer parte da programação de capacitação permanente da UFRN, com o apoio
da CAENE e do DFPE. Em uma segunda etapa a UFRN pretende introduzir um segundo curso (nível avançado), a fim de
aprofundar mais os conhecimentos e o domínio das Libras por parte dos servidores que já tiverem cursado o primeiro nível.

Conclusão
Nesta perspectiva, podemos ressaltar a relevância desta capacitação, tendo em vista que é resultado de uma determinação legal que precisa ser cumprida pelas Universidades, no sentido de possibilitar condições viáveis de informação ao
surdo. Do contrário, os surdos estariam excluídos do acesso às informações que são dadas aos não surdos.
Segundo Oliveira (2003), a formação está sendo dada, no entanto a forma de proceder vai muito mais além da
informação, requer uma mudança de atitudes e valores fortemente já então consolidados.
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3.7 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL COMO PROFESSOR DE MÚSICOS VIDENTES
AGAMENON CLEMENTE DE MORAIS JÚNIOR
CATARINA SHIN LIMA DE SOUZA
Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
O presente trabalho pretende discutir o espaço da pessoa com deficiência visual enquanto professor na UFRN. Tomando
por objeto o curso de licenciatura em música e considerando matriz curricular e recursos tecnológicos disponibilizados
ao corpo docente, procura-se verificar a possibilidade de um graduado em música com deficiência visual vir a se tornar
docente de alunos músicos videntes. Defende-se a hipótese da afirmação dessa possibilidade e apresentam-se sugestões
de implementação de ações contextualizadas com a realidade do referido curso.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Educação Musical; Deficiência Visual

Introdução
A proposta apresentada neste trabalho surgiu a partir do estudo do material de trabalho das coordenações de curso
e chefia de departamento da Escola de Música da UFRN, no tocante à adaptação dos recursos e indicadores acadêmicos
que possibilitem a prática da docência no curso de licenciatura em música por parte de pessoas com deficiência visual.
A preocupação com esse assunto surgiu do fato da Escola de Música da UFRN contar entre seus discentes de graduação
um aluno com essa deficiência. Ao buscar fundamentação teórica para o citado estudo, percebeu-se a dificuldade de encontrar material que orientasse nossas decisões. Não foram encontradas publicações que tratem de docentes de música
com deficiência visual.
A partir dessa constatação, decidimos colaborar com o assunto propondo uma possível estratégia para utilização de
recursos disponíveis visando permitir a existência de um docente com deficiência visual no quadro docente da instituição.
Consideramos essa ação como uma antecipação de uma mudança que se mostrará necessária em breve, tendo em vista
o fato de que vários egressos do curso têm demonstrado interesse nos concursos para professor temporário que vêm
ocorrendo nos últimos semestres.
Iniciamos nossa reflexão com a ideia de que precisaríamos compensar a deficiência visual do eventual docente. Em
(MASINI: 2007, p.115) encontramos a afirmação de que a “deficiência visual interfere no relacionamento do indivíduo com
o meio social, (...) uma vez que grande parte da relação do homem com o ambiente se dá por meio da visão”. Considerando
essa observação, pensou-se que a deficiência visual é tanto menor quanto menor for a dependência da visão para que os
envolvidos possam interagir na aula.
Nesse sentido, (BONILHA: 2007, p.2) sugere a inclusão como “o processo pelo qual todo e qualquer aluno esteja
inserido ao sistema escolar, independente de sua condição física, intelectual, social ou cultural” e conclui que, “tal temática
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não se restringe às pessoas com deficiência”. Buscou-se então definir recursos que possam ser utilizados por pessoas com
deficiência visual mas que, ao mesmo tempo, não exijam uma mudança brusca em um curto prazo de toda a estrutura atual
de funcionamento do curso de licenciatura, já que uma mudança como essa se mostraria impraticável.
Cogitou-se a possibilidade de que a informática pudesse fornecer recursos para esse nível de inclusão. Essa possibilidade começou a se mostrar factível ao vermos em (MASINI: 2007, p.119) a informática como recurso que se presta
ao processo de reabilitação da pessoa com necessidade visual, tanto por disponibilizar quanto por adaptar os meios de
acesso aos dados buscados.
“No caso de pessoas com necessidades educativas especiais”, (RIBEIRO e BALMER: 2003 p. 118) orientam que, “o
olhar educativo se impõe para avaliar e administrar os recursos que se oferecem a essas pessoas, verificando as verdadeiras
possibilidades de sua utilização por elas”. Buscamos então verificar até que ponto o investimento em recursos tecnológicos
específicos nos daria o retorno desejado. Sem muito esforço, ficou clara a existência de recursos de informática propiciadores
de inclusão como softwares digitalizadores, tradutores e leitores.
O que percebemos, no entanto, foi o fato de que todos os recursos encontrados, gratuitos ou não, visam uma compensação da deficiência visual tentando aproximar a pessoa com deficiência àquela sem. A partir de então, decidiu-se por
uma mudança de paradigma onde a intenção de aproximar a pessoa com deficiência visual daquelas sem foi abandonada
em favor de uma intenção em sentido contrário, ou seja, aproximar a pessoa sem deficiência visual da pessoa com essa
deficiência. Decidimos por um ensino da música baseado na pessoa com deficiência visual.
No momento seguinte, partimos para estudar as possibilidades de inserir a musicografia Braille na sala de aula de
graduação, tendo em vista o conhecimento existente sobre o assunto na instituição e atividades de extensão já em andamento na Escola de Música.
(BONILHA: 2007, p. 4) defende “o aprendizado da musicografia Braille, como um fator de independência na assimilação do repertório de obras musicais estudadas”. Assim, “o acesso à musicografia Braille se torna um elemento imprescindível para a inclusão dos alunos com deficiência visual em escolas de músicas regulares”. No entanto, o próprio (BONILHA:
2007, p.5) lamenta “uma grande dificuldade de acesso a espaços de formação em que essa notação seja difundida”, isso
porque “há muito poucas escolas e instituições empenhadas na divulgação da musicografia Braille, o que resulta em uma
escassez de meios e recursos que favoreçam o aprendizado”, alertando ainda para o fato de que “a produção de partituras
em Braille é ainda incipiente e os softwares bem como os métodos utilizados para esse fim necessitam ser aprimorados”.
(BRUMER, PAVEI e MOCELIN: 2004, p. 314) contextualizam essa problemática com o ambiente universitário alertando que
“a bibliografia específica de seu curso é por demais restrita para justificar sua impressão em Braille”. Com isso, a dependência dos colegas se mantém.
Considerando a situação acima descrita, ficou claro que a musicografia Braille faz parte dos recursos que deverão
ser incorporados às práticas docentes da licenciatura a longo prazo, mas também que ainda faltava um encaminhamento a
curto e médio prazo para iniciarmos ações de adaptação do curso. Já com um novo direcionamento (ensino da música baseado na pessoa com deficiência visual), voltamos aos softwares de informática encontrados e encontramos nos mesmos os
recursos que procurávamos. Foi então elaborado o projeto de adaptação do curso, cujas linhas gerais são descritas a seguir.
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Metodologia
Todos os materiais propostos implicam na utilização de computador de forma que somente recursos comuns e
populares sejam necessários. Com isso, igualamos o acesso de todos os envolvidos no que diz respeito ao acesso aos
recursos. O aspecto seguinte dessa proposta, consiste em não disponibilizar material impresso, mas somente material didático digitalizado. Com isso, todos os envolvidos podem trabalhar com esses materiais através de leitores on-line gratuitos
disponíveis na internet, igualando o acesso aos dados.
Em relação à aulas práticas, a adaptação consiste em não utilizar a escrita musical no início do curso. A proposta
consiste na valorização da percepção musical dos envolvidos, ficando a escrita como um recurso a ser desenvolvido. Essa
proposta já vem sendo utilizada em ações de extensão da Escola de Música com significativo sucesso.
Em relação ao planejamento acadêmico, as ações visam à revisão dos programas de disciplinas, considerando
a experiência auditiva como estudo de primeiro plano, com as atividades escritas serem desenvolvidas no decorrer do
curso. Como consequência, deverá ocorrer também uma revisão da escolha dos recursos de infraestrutura de toda a
Escola de Música.

Resultados e discussão
Pelo fato de ser um projeto incipiente, os resultados previstos para a fase prática ainda não foram obtidos, mesmo
porque essa etapa terá início em breve. Alguns aspectos do projeto serão testadas e aprimoradas em cursos de extensão
onde o nível musical exigido dos participantes é menor.
Como elemento de discussão, procuramos apresentar com este projeto a pergunta: qual é a verdadeira deficiência?
Tratando da educação inclusiva, (ARTEN, ZANCHETE e LOURO: 2007,16) explicam que “o paradigma de suporte (...) caracteriza-se pelo pressuposto de que a pessoa com deficiência tem direito à convivência não segregada e ao acesso imediato
e contínuo disponíveis aos demais cidadãos”. Segue fazendo a ressalva de que, para que a pessoa com deficiência tenha
acesso a esse direito, “é necessário que haja um suporte (...), ou seja, é necessário que a sociedade garanta à pessoa com
deficiência o acesso a todo e qualquer recurso da comunidade, não importa o que ela precise mudar para isso”. O problema desse paradigma, segundo (MORAES e ARENDT: 2011, p.110) ao narrarem um experimento de Moser, é que, quando
um dispositivo de tecnologia assistida falha, “é aquela pessoa [com deficiência] que falha em se comunicar conosco, os
eficientes. Ninguém se pergunta (...) se não somos nós que não conseguimos falar com aquela pessoa”.

Conclusão
O presente trabalhou pretendeu descrever, em linhas gerais, a reflexão sobre inclusão no ensino superior que a equipe
acadêmica da Escola de Música tem realizado. (BRUMER, PAVEI e MOCELIN: 2004, p. 307) ressaltam que “as noções de
‘saúde’, ‘doença’, ‘normalidade’, ‘anormalidade’, ‘eficiência’, ‘deficiência’, entre tantas outras, são construções históricosociais”. É nesse sentido que sugerimos o ensino da música baseado na pessoa com deficiência visual. Isso faz com que,
caso haja falha no funcionamento dos recursos, as dificuldades que surgirem acometam igualmente todos os envolvidos,
tornando irrelevante saber quem na referida situação é ou não uma pessoa com deficiência visual. Dentro da proposta
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apresentada, a pessoa até então entendida como com deficiência visual, mas que seja afeita ao uso do computador, passa
a ter autonomia no acesso e manipulação dos dados. Já o indivíduo, com deficiência visual ou não, que não saiba utilizar um
computador e seus recursos é quem passa ser uma pessoa com deficiência, ou seja, no ambiente descrito, já não importa
a existência ou não da deficiência visual.
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3.8 ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL:
CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA
EDIBERGON VARELA BEZERRA
LUIZ CARLOS FERREIRA
CATARINA SHIN LIMA DE SOUZA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
Essa pesquisa é sobre as contribuições do ensino da música para a melhoria na qualidade de vida dos alunos com deficiência visual. Relata-se a principio como foi criado o projeto de iniciação do ensino de flauta doce para deficientes visuais
na escola de música da UFRN. Apresenta-se a metodologia e os recursos utilizados. Aborda-se a importância do ensino
da música para o desenvolvimento humano. Apresenta-se o depoimento do primeiro aluno de graduação em música com
deficiência visual. Conclui-se que o ensino de música está contribuindo no desenvolvendo dos alunos com deficiência visual.
Palavras-chave: Deficiência Visual, Ensino de Música, Qualidade de Vida

Introdução
Esse trabalho tem por objetivo enfatizar as contribuições da música na construção do conhecimento, na motricidade,
nas relações sociais e na melhoria da autoestima das pessoas com deficiência.
O acesso do deficiente visual a uma educação de qualidade segue um processo lento. Na sociedade ainda se vê o
preconceito enraizado pelo nosso histórico de abandono e descaso com o aluno cego, na maioria das vezes, considerado
incapaz de aprender e realizar atividades em que o aluno vidente realiza. A educação passa por uma grande evolução. Hoje,
temos diversos modelos pedagógicos que visam o pleno desenvolvimento humano. Dentre as tendências educacionais e
metodologias de ensino e aprendizagem, existe uma importante preocupação de como deve ser o trabalho pedagógico na
educação especial.
A presente pesquisa com alunos deficientes visuais que fazem parte do projeto de introdução ao ensino de flauta
doce para deficientes visuais da EMUFRN é de caráter qualitativo.
O projeto Curso de Flauta Doce para pessoas com deficiência visual, foi idealizado pela professora Catarina Shin, da
EMUFRN, esta teve a iniciativa de convidar alguns alunos do curso de licenciatura em música para participarem, juntamente
com ela, como ministrantes. Dentre estes, um possuía deficiência visual.

Metodologia
A primeira parte realizada para o início do projeto consistiu em um estudo detalhado dos conteúdos que seriam
trabalhados, da bibliografia, das atividades adequadas para as aulas e uma reflexão sobre os principais objetivos do projeto
de ensino de música para alunos com deficiência visual. A partir desse estudo pode-se ter uma base didática adequada
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para o publico em foco. Faziam parte desses encontros a coordenadora do projeto, dois alunos de licenciatura em música,
uma aluna de biblioteconomia com habilidades em musicografia braile e a coordenadora da biblioteca da escola de música
da UFRN, ajudando sempre na parte logística.
O inicio das aulas, sempre animado com uma canção de boas vindas na recepção dos alunos, fazia com que se sentissem mais à vontade e acolhidos logo na chegada. Também foi composta uma música de despedida “ATÉ LOGO AMIGO”,
pelos dois alunos da graduação em música que lecionam no projeto.
A primeira aula foi elaborada de forma que onde os alunos pudessem no término da aula estarem motivados e com
vontade de voltar na próxima aula. Se os alunos conseguissem tocar uma música já na primeira aula, com certeza ficariam
motivados a continuar. A música escolhida foi “SI EU TOCO” da professora Lourdinha Lima, que utiliza apenas a nota SI.
Então acompanhados pelo piano, todos ao final da aula, já estavam tocando uma música. A felicidade foi geral, todos saíram
da aula com o sorriso estampado no rosto e não precisavam dizer mais nada. Para um professor o sorriso de um aluno é
o termômetro da motivação.
A partir de uma análise da primeira aula foi possível desenvolver uma didática para as aulas seguintes. Sempre
pensadas de forma gradativa. Aliado ao trabalho musical, também foi feito uso de atividades que desenvolvessem a memorização e motricidade (aliando movimento corporal e musica).
A escassez de materiais e métodos específicos para o ensino de música para este público fez com que se buscassem
alternativas de educação musical geral com adaptações. Também houve uma preocupação, não apenas na transmissão de
conteúdos musicais, mas também com propostas educacionais que auxiliassem na socialização e inclusão do deficiente
visual com o meio que estão inseridos.
Com o propósito de desenvolver atividades que contemplassem a aprendizagem musical do deficiente visual, no
projeto estão sendo acompanhados nove alunos com deficiência visual, os quais estão aprendendo musicografia braile ao
mesmo tempo em que estudam flauta doce. Também está sendo observado um aluno cego no curso de graduação em
música, onde o mesmo participa como ministrante no projeto.
Um dos métodos realizado nesse projeto foi a coleta de depoimentos dos alunos e um dos ministrantes, este, com
deficiência visual.
Na entrevista realizada com os alunos cegos, uma das maiores dificuldades em sua formação, seja qual for a área, se
baseia em um ponto, a motivação, como declara Lewis, 1963, “o energizador do comportamento”. A partir dessa definição
de motivação, deve-se pensar a música como energia para as pessoas com deficiência visual, onde as mesmas encontram
na música uma forma de relaxar, extravasar e se alegrar. Um dos alunos do projeto descreve a sensação de estudar música
da seguinte maneira, “Às vezes a gente está triste e eu começo a canta e esqueço os problemas que temos”.
A partir de pesquisas sobre a influência da música no desenvolvimento da consciência e das emoções, como descreve STEFANI (1987), a música afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um oceano de sons. A música
é ouvida porque faz com que as pessoas sintam algo diferente. Pode-se utilizar a música como meio de ajudar os alunos
especiais no desenvolvimento cognitivo, para uma melhor socialização e uma melhora na autoestima.

40 I Congresso Norte-Riograndense sobre inclusão no Ensino Superior: Realidade, Avanços e Desafios

Depoimento do aluno da graduação em música e ministrante do projeto
“Por alguns instantes pensei estar sonhando, mas logo me concentrei e vi que era realidade, depois de alguns anos
de tentativas para estudar música, finalmente ingressei no ensino superior como o primeiro aluno com limitação visual na
escola de música da UFRN. Contando com ajuda de vários amigos que adquiri, estava eu, com meus amigos e a professora
Catarina, ministrando as primeiras aulas no projeto. Praticamente refleti as imagens dos alunos em mim e ao mesmo tempo
agradeci a todos que ali estavam, por eles terem a iniciação musical que não consegui ter, isto é uma iniciação musical de
alto nível, com profissionais conhecedores da educação especial. Pude colocar em prática o que aprendi com a professora
Catarina e o ministrante Edibergon.
Observei alguns alunos e percebi o quanto gostaram de ter a professora Catarina Shin como sua educadora musical,
e como ela já havia realizado trabalhos no Instituto de cegos do RN e já tinha experiência com a educação especial.
Eu era um velho conhecido deles que havia ingressado naquela instituição isso motivava seus sonhos de fazerem
o mesmo.
Espero que esse projeto se desenvolva cada vez mais para que pessoas como eu e meus amigos tenham uma
oportunidade de continuar com a música melhorando suas vidas”.

Resultados e discussão
O projeto ainda está em andamento, contudo já nota-se o desenvolvimento musical dos alunos. Além disso, pode-se
pensar em uma projeção do seu desenvolvimento, baseados nas etapas anteriores e que os alunos observados demostram
que podem ir bem mais além do que suas expectativas no início do projeto.
Os dados coletados podem ser vistos como uma contribuição às propostas educacionais das seguintes formas;
Conteúdos organizados e estruturados; todo material está sendo arquivado e nesse caso podendo ser desenvolvidos módulos que tragam em seus conteúdos as atividades e propostas que tiveram êxito com alunos deficiente visual; estão sendo
listados os recursos didáticos, incluindo software, equipamentos e materiais de consumo; pretende-se desenvolver meios
de avaliar os alunos deficientes visuais; pretende-se criar cursos de musicografia braille utilizando software e desenvolver
grupos de estudo com alunos deficientes visuais, educadores musicais, profissionais ligados à educação e alunos de
licenciatura em música.

Conclusão
Portanto, com o projeto implantado na escola de música, despertou o interesse em outros alunos do curso de musica,
bacharelado e licenciatura, inclusive não apenas para a deficiência visual, mas para outras deficiências, como o autismo
e a surdez.
A música exerce nos seres humanos sensações das mais diversas, seja de tristeza, alegria, saudades ou paixão.
A música faz parte da vida de cada um de nós e todos têm na música sua maneira de apreciá-la e utilizá-la das diversas
formas, como exemplo: relaxar, lembrar, trabalhar, extravasar e se alegrar.
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Entendendo a música na sociedade como instrumento de mudança e com um importante papel na melhoria de vida
do homem, têm-se a convicção que a música pode ajudar no desenvolvimento de pessoas com deficiência.
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3.9 INCLUSÃO: (RE)VENDO A ATIVIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
SORAYA DAYANNA GUIMARÃES SANTOS
NEIZA DE LOURDES FREDERICO FUMES
Universidade Federal de Alagoas

Resumo
Com os avanços verificados nos diferentes níveis de ensino, a discussão sobre a inclusão de alunos com deficiência na
educação superior se torna cada vez mais necessária. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo entender a
atividade docente de um professor da educação superior que tem em suas turmas um aluno com deficiência física. Esta
pesquisa foi realizada com um professor universitário. O procedimento para coleta dos dados consistiu na realização de
uma entrevista sobre a história de vida e da autoconfrontação simples. A análise do corpus se baseou nos núcleos de
significação. Em particular, na história de vida foram construídos três núcleos de significação; na autoconfrontação simples
foram construídos dois núcleos de significação. Como resultados, pudemos constatar que a possibilidade de (re)ver a própria
atividade e de ter acesso ao real da atividade ampliou as possibilidades de reconhecimento do professor em relação à sua
atividade, uma vez que ele teve a oportunidade de refletir sobre a sua prática de ensino. Sendo assim, ponderamos que esta
pesquisa aponta para a necessidade de formação docente, no âmbito da educação superior, a fim de que os professores
recuperem seu poder de agir e aumentem as estratégias viáveis em um contexto inclusivo.
Palavras-chave: Inclusão na educação superior. Atividade docente. Autoconfrontação.

Introdução
Esse estudo é decorrente da dissertação de mestrado “Autoconfrontação e o processo de inclusão: (re)vendo a
atividade docente na educação superior” (SANTOS, 2011). Cabe ainda dizer que esta pesquisa integrou as produções de
uma rede de cooperação científico-acadêmica formada por pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da
Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ), interessada em melhor compreender a atividade docente.
Melhor compreender a atividade docente é facilmente justificável, tendo em vista que a educação é um dos direitos
básicos do ser humano e o professor desempenha um papel crucial na efetivação deste direito, além do mais é preciso levar
em conta que vivemos um momento de transformações sociais aceleradas que produzem novas concepções de mundo,
de homem e de sociedade. Dessa forma, faz-se necessário refletir sobre as mudanças que vem acontecendo na formação
docente, especificamente quanto ao perfil de educador que se quer formar.
Além desta peculiaridade no que se refere à formação do(a) docente da educação superior, estes profissionais também
tem pela frente novos desafios, uma vez que as instituições de ensino superior (IES) nos anos recentes estão ampliando o
número de vagas e consequentemente ampliando o acesso a este nível de ensino. Este novo cenário possibilita que haja
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uma maior heterogeneidade dos alunos que acendem à educação superior e torna fundamental que o professor saiba lidar,
também, com a diversidade cultural, econômica, com as pessoas com deficiência.
De uma forma geral, os professores das IES não têm informação sobre as pessoas com deficiência, nem estão
atualizados em relação à educação inclusiva, faltando-lhes ainda oportunidades para a ampliação ou complementação de
competências que lhes permita ter uma prática pedagógica que propicie a aprendizagem de todos os alunos.
Nomeadamente, temos como suporte teórico a Psicologia Sócio-Histórica e a Clínica da Atividade, cujos principais
representantes são Vigotski, Luria, Leontiev e Clot.
Tendo em vista os aspectos anteriormente levantados, esse estudo teve como objetivo entender a atividade docente
de um professor de ensino superior que tinha em suas turmas um aluno com deficiência física.

Metodologia
Esse estudo é de natureza qualitativa, com a utilização da autoconfrontação simples (ACS). Clot (2007) explica este recurso metodológico da ACS como a técnica em que o trabalhador é convidado para confrontar a si mesmo (suas ações, falas,
ideias) em uma situação de trabalho e que permite o trabalhador descrever a sua situação de trabalho para o pesquisador.
Tivemos como participante dessa pesquisa o professor Victor2 docente do curso de Licenciatura em Teatro em uma
universidade pública.
Utilizamos como instrumento para recolha de dados: 1- Observações: durante 45 dias; 2- História de Vida: com o
docente; 3- Videogravações: as aulas do professor Victor foram filmadas (3 meses e 15 dias), com foco nas estratégias
utilizadas pelo mesmo para atender ao aluno com deficiência.
A pesquisa teve início com o levantamento de dados, junto à coordenação do curso de Licenciatura em Teatro de uma
universidade federal da região Nordeste do Brasil, que apresentava em seu corpo discente um aluno com deficiência física
devidamente matriculado. De posse da carta de encaminhamento da instituição de origem e de uma cópia do projeto de
pesquisa, foi negociado o acesso da pesquisadora ao curso e solicitado as disciplinas que o aluno com deficiência estava
cursando. A coordenadora permitiu a pesquisa e fez a indicação do professor Victor.
Nessa pesquisa foram utilizados para a análise dos dados os núcleos de significação, desenvolvidos por Aguiar e
Ozella (2009)

Resultados e discussão
Em geral, o resultado dessa pesquisa explicitará semelhanças e/ou contradições que vão novamente revelar o movimento do sujeito. Analisaremos a história de vida e a ACS do professor Victor
Na história de vida foram construídos três núcleos de significação:
- 1° Núcleo História de vida e reflexões na vida profissional: Nesse núcleo Victor relatou a trajetória de sua
história de vida desde a infância à vida profissional, desvelando muitas passagens que envolveram a família, amigos, escola
e trabalhos. Segundo Goodson (2000), as experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente ingredientes2

Todos os nomes apresentados no corpo do texto são fictícios com o propósito de garantir o anonimato.
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chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu. De acordo com as nossas experiências e com os nossos ambientes
socioculturais, assim concebemos a nossa prática.
- 2° Núcleo Formação docente e as estratégias de ensino influências no saber fazer pedagógico: Nesse
núcleo foram apresentados aspectos presentes nas práticas pedagógicas dos professores (Educação Básica e Graduação)
de Victor que foram identificadas nas suas atividades realizadas. Se levarmos em conta o que Holly (2000) nos diz que os
professores ensinam como foram ensinados. As convicções e as experiências da criança são continuadas pelos professores.
- 3° Núcleo Partilhando experiências: convivendo com a pessoa com deficiência. Em sua narrativa, Victor
afirmou não ter tido contato com pessoa com deficiência na sua infância. Percebemos que o desconhecimento do professor
pode ser melhor compreendido se considerarmos que nesse período (década de 1970) as pessoas com deficiência estavam
maciçamente fora da escola ou instituições especializadas.
Na autoconfrontação simples foram construídos dois núcleos de significação, do episódio 1 (roubando o lugar do
outro3) denominados:
-1° Núcleo de significação da ACS: A técnica da autoconfrontação: contribuições para o desenvolvimento
profissional. Percebemos que o processo desta pesquisa, através da técnica ACS, promoveu mudanças positivas na prática
de ensino do professor Victor e na maneira de ele lidar com a pessoa com deficiência. Acreditamos que Victor, em muitos
momentos da ACS, regride e tenta justificar a não participação do aluno com deficiência física, ressaltando as limitações
físicas que ele possui. Mas, é inegável que, durante a ACS, ele foi se apropriando da sua atividade docente, revelando, em
vários movimentos, como faria mudanças nas aulas.
- 2° Núcleo de significação da ACS: A inclusão do aluno com deficiência e as transformações na atividade
de um professor de Teatro. Pudemos perceber que, apesar do professor Victor sempre procurar uma maneira para incluir
o aluno com deficiência física em suas aulas, ele reconhecia que não sabia lidar com um aluno com deficiência em um
contexto inclusivo. Damasceno e Costa (2008) afirmam que uma vez que os professores estiverem sensíveis à causa da
inclusão de alunos com deficiência, estarão atentos para a condição da fragilidade humana, assim refletindo criticamente
sobre a condição da deficiência.

Conclusão
Consideramos que a possibilidade de (re)ver a própria atividade e de ter acesso ao real da atividade ampliou a
probabilidade do reconhecimento do professor em relação a sua atividade, uma vez que ele teve a oportunidade de refletir
sobre a sua prática de ensino. Com as mudanças em sua prática e no seu discurso, pudemos concluir que todos que fazem
o ambiente acadêmico se considerarem como agente transformador da realidade que se apresenta, poderão contribuir com
as ações necessárias para que as IES efetuem as mudanças que permitam a todos uma maior participação acadêmica.

Essa atividade foi realizada pelo professor Victor, no dia 14 de setembro de 2009, com duração de 57’. Para realização da autoconfrontação foi
selecionado e editado apenas um trecho do vídeo que resultou na construção do episódio 1, com duração de 5’ 40’’.
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Resumo
O presente relato tem a intenção de apresentar o Programa de Extensão UFRN/CERES Pró-Inclusão: Direitos Sociais
e Educacionais de Pessoas com Deficiência, recentemente implementado no CERES/Caicó, cujo objetivo é promover
ações de consolidação do paradigma da educação inclusiva, envidando esforços para garantia dos direitos das pessoas com
deficiência. O referido Programa vem desenvolvendo iniciativas de formação docente e de equipes técnicas das Secretarias
de Educação da região. O Programa em foco visa apoiar os municípios que compõem a 9ª e a 10ª DIRED, no desenvolvimento
de ações sócio-político-educativas, que favoreçam a inclusão plena da pessoa com deficiência à educação. O referencial
é a perspectiva da pesquisa-ação, do tipo interventiva-colaborativa. Em suas distintas linhas de ação estruturou o “Núcleo
Pró-Inclusão: Pesquisas e Estudos sobre Educação Inclusiva e Formação de Professores”, a fim de subsidiar a inclusão de
discentes do CERES e da Educação Básica das escolas da região; oferecer à rede de ensino diretrizes, sugestões de metodologias, avaliação, se apresentando como apoio em suas formações continuadas. As ações do 1º semestre de execução
do Programa e seus resultados qualitativos e quantitativos mais importantes atingiram um público-alvo estimado em 204
pessoas. Apesar de o programa se encontrar em sua etapa inicial, é possível afirmar quão notórias são as necessidades da
região frente às questões inclusivas, o que nos mostra o desafio de mobilizar esforços para garantir e assegurar o direito
pleno à educação de pessoas com deficiência.
Palavras-chave: Direitos sociais; Deficiência; Educação inclusiva.

Introdução
O Programa de extensão UFRN/CERES Pró-Inclusão: Direitos Sociais e Educacionais de Pessoas com Deficiência, recentemente implementado no CERES/Caicó, aprovado com recurso do Edital n°04 PROEXT 2011 (MEC/SESu/
DIFES), objetiva promover ações de consolidação do paradigma da educação inclusiva, envidando esforços para a garantia
dos direitos sociais e educacionais das pessoas com deficiência.
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Considerando a nítida fragilidade das instituições educativas, tanto as de ensino superior como aquelas de educação
básica, no que tange à construção de uma cultura e de práticas educativas inclusivas, o referido programa justifica-se na
necessidade de concretizar iniciativas de implementação/difusão da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação inclusiva (2008), dentre outras iniciativas de formação docente e de equipes técnicas das Secretarias de
Educação da região.
Para a implementação do programa, tanto na perspectiva teórica quanto na dinâmica de sua operacionalização,
utilizamos como referencial abordagem da pesquisa-ação, do tipo interventiva-colaborativa. Buscamos apoio nos autores
(BOGDAN; BIKLEN, 1982; THIOLLENT, 1997; ANADON, 2000; 2005; GONZÁLEZ, 2002; BARBIER, 2007; DIONNE, 1995;
POULLIN, 2006; LUSTOSA, 2002; 2009) que discutem essa metodologia para investigações em educação, bem como a
sua importância como base para ações extensionistas.
A estratégia metodológica do tipo colaborativa-interventiva contempla princípios e filosofia da valorização do conhecimento experiencial, do trabalho de campo e da cooperação entre os sujeitos do meio acadêmico (professores, especialistas
e alunos) e os atores do meio escolar (professores, técnicos das Secretarias de Educação, profissionais da APAE), além
dos profissionais de outras instâncias de atuação ligados a defesa dos direitos sociais e educacionais das pessoas com
deficiência.

Metodologia
O Programa em foco se volta a apoiar os municípios que compõem a 9ª e a 10ª Dired, no desenvolvimento de ações
sócio-político-educativas, a fim de favorecer a inclusão plena da pessoa com deficiência à educação.
No alcance de suas distintas linhas de ação o Programa estruturou o “Núcleo Pró-Inclusão: Pesquisas e Estudos
sobre Educação Inclusiva e Formação de Professores”, que tem a intenção de constituir-se como espaço de referência para
profissionais da Educação, de forma a subsidiar a inclusão escolar de discentes do CERES e da Educação Básica das escolas
da região; oferecer à rede de ensino diretrizes norteadoras, sugestões de metodologias alternativas e/ou diversificadas nas
questões didáticas e nas formas de avaliação, se apresentando como apoio em seus processos de formação continuada;
e, ainda, apoiar didático-pedagogicamente alunos, professores e funcionários da UFRN/CERES que apresentem deficiência
e/ou algum tipo de Necessidade Educativa Especial.

Resultados e Discussão
As ações realizadas no 1º semestre de execução do Programa atingiram um público-alvo estimado em 204 pessoas,
sendo seus resultados qualitativos e quantitativos brevemente explicitados a seguir:
• Formação teórico-conceitual da equipe extensionista, por meio de leituras e das reuniões de estudo e esclarecimentos sobre a temática da educação especial e educação inclusiva, sob a condução da coordenadora do Programa;
• Formação operacional da equipe de bolsistas extensionistas que vem desenvolvendo um entusiástico trabalho de
implantação do programa e preparação para o desenvolvimento das ações, subsidiando aquelas já realizadas;
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• Formação de professores para atendimento a alunos surdos, na linguagem específica da LIBRAS, realizada por
meio de Curso de extensão, capacitando 30 professores da rede municipal de Caicó, realizado no período de
11/04/2012 a 27/06/2012;
• Curso Básico em LIBRAS – capacitação de Alunos e Monitores do Projeto Patrulha Mirim, 05/06/2012 a
27/06/2012, Caicó/RN, atingindo um público de 30 participantes;
• Evento “Comemoração 10 anos da Lei da LIBRAS”, realizado em 24/04/2012, no auditório do CERES, no qual 71
surdos ocuparam os espaços da universidade para assistir palestras e assinalar (ou assinar?) o marco histórico
da garantia legal da LIBRAS como língua oficial do surdo público atingindo 71 pessoas;
• Evento “A Formação de Profissionais da Educação Infantil: pressupostos, impasses e perspectivas inclusivas”,
realizado em 18/06/2012, no auditório do CERES, para 73 alunos da graduação em Pedagogia.
• Indicação à DIRED da situação encontrada no diagnóstico inicial da rede de ensino quanto às salas de recursos
multifuncionais da cidade de Caicó. As informações apresentam que das 10 escolas que receberam os equipamentos do MEC, apenas uma destas está implantada e em funcionamento (Escola Kennedy). Tais escolas serão
foco das ações do programa para o segundo semestre, na busca por implantar o serviço de AEE e fazer jus ao
recebimento dos materiais advindos de recurso público.
• Criação de site http://www.cerescaico.ufrn.br/proinclusao, desenvolvido por aluno bolsista do Curso de Sistema
de Informação do CERES/Caicó. O portal está disponível para acesso da comunidade em geral e nele podem ser
encontrados ainda artigos científicos, divulgação de eventos da área, informações sobre práticas pedagógicas,
metodologias, legislações, além da seção de atendimento as dúvidas dos professores, etc.
• Aquisição de materiais e equipamentos de apoio específicos ao processo de inclusão educacional de alunos com
deficiência no CERES, como impressora Braille, recursos, apoios e tecnologia assistiva.
• Iniciativas de formação continuada de professores, por meio de encontros para estudo e palestras, sob a condução da coordenadora do Programa, em função de apoiar e promover a implantação do serviço de Atendimento
Educacional Especializado (AEE) e das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), nas escolas da rede pública de
ensino da região.
Além dessas ações descritas o Programa tem a meta de realizar, no 2º semestre, dois seminários de sensibilização/
informação sobre a área temática: o “I Congresso Seridó Criança e Adolescente: Direito Educacional Aplicado à Inclusão de
Crianças e Adolescentes”, destinado a sensibilização/formação de profissionais da área jurídica que atuam na defesa dos
direitos da criança e do adolescente (Ministério Público, Conselhos Tutelares e Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente, além de alunos do Curso de Direito do CERES), envolvendo cerca de 300 participantes, a realizar-se nos
dias 29 e 30 de agosto; “Seminário de Formação de Professores para uma Escola Inclusiva de Qualidade”, a realizar-se em
outubro de 2012, envolvendo todos os profissionais da rede de ensino da região.
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Quanto à superação de barreiras arquitetônicas e de acessibilidade nos espaços da universidade, o Programa
contempla a elaboração do Projeto Arquitetônico de Acessibilidade do CERES e suas dependências (biblioteca, residência
universitária, auditórios, etc.), visando a eliminação de barreiras físicas e estruturais, a realizar-se até dezembro de 2012, com
a contribuição de especialista da área para avaliação dos espaços e proposição de intervenções e sugestões de adaptações.
Ressaltamos que algumas dificuldades se apresentaram no decurso do trabalho realizado, estando relacionadas à
operacionalização e utilização dos recursos pelo SIPAC, atribuídas, em parte, à inexperiência da coordenadora do programa
e demais participantes no uso do sistema - principalmente, no que concerne a compra dos itens relativos aos materiais
destinados ao atendimento educacional de alunos com deficiência (localizar empresas de venda desses materiais, realizar
levantamento de preços, em três empresas distintas, encaminhar os itens para licitação, etc). Outras dificuldades se somam
em função das distintas linhas de ação do Programa exigir muita dedicação, o que resulta na duplicação da carga horária
de atividades que o professor universitário já desenvolve no dia a dia das atividades acadêmicas. Ressaltamos, ainda, a
dificuldade de frequência dos professores da educação básica nas ações formativas propostas pela universidade como
extensão, tendo em vista a intensa carga horária de trabalho desses profissionais, participações em capacitações e planejamentos já ofertados pela rede municipal, além de muitos cursarem graduação e pós-graduação aos finais de semana
em instituições particulares.

Conclusões
O programa está ainda em sua etapa inicial, todavia, é possível afirmar quão notórias são as necessidades da região
frente às questões da inclusão de alunos com deficiência, o que nos mostra o desafio e a grandeza de mobilizar esforço
para garantir e assegurar o direito pleno à educação das pessoas com deficiência.
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Resumo
O Programa de Educação Tutorial PET Conexões Linguagem da Universidade Federal Rural do Semi-Árido vem possibilitando
o acesso e a permanência dos estudantes oriundos do campo à universidade, o PET é destinado aos estudantes populares
do campo, alunos da graduação dos cursos de Ciência e Tecnologia, Sistemas de Informação e Computação e Informática
do campus Angicos. O PET realizou diversas atividades, entre estas as oficinas extensionistas na escola pública voltada para
inclusão de alunos de escolas públicas na universidade e a troca de saberes. Este trabalho objetiva relatar a experiência
na ação de extensão, especificamente das oficinas, enquanto espaço de interações que contribuem para o diálogo entre a
universidade e a sociedade. Elas promoveram a formação para o uso dos computadores das escolas do campo, no contexto
de novas tecnologias de ensino e aprendizagem, para o uso de tecnologias e o desenvolvimento do letramento digital. Nas
oficinas foi utilizada a metodologia participativa entre bolsistas e estudantes As oficinas foram realizadas durante o mês de
outubro e abrangeu temáticas gerais e específicas necessárias.
Palavras-chave: PET Conexões. Oficinas de Extensão. Inclusão social.

Introdução
O Programa de Educação Tutorial PET Conexões – Comunidades do Campo, é destinadas aos/as estudantes dos
cursos de Ciência e Tecnologia, Sistemas de Informação e Computação e Informática da Universidade Federal Rural do
Semi-Árido, do Campus de Angicos. Este trabalho visa discutir e apresentar as atividades de extensão realizadas pelo grupo,
especificamente as oficinas na escola. O Programa tem propósito de proporcionar o acesso e permanência de estudantes,
em suas mais variadas formas de produção da vida no campo, agricultores/as familiares, extrativistas, pescadores/as artesanais, ribeirinhos, assentados/as e acampados/as da Reforma Agrária, caiçaras entre outros que produzam suas condições
materiais de existência, a partir do trabalho rural. No projeto busca-se articular políticas públicas existentes que possibilitem
o acesso e a permanência desses estudantes de origem popular. Nesse contexto, o PET vem executando programas e
projetos interdisciplinares na universidade em diálogo com a comunidade, na indissociabilidade entre atividades de ensino,
pesquisa e extensão que fortaleçam a qualificação dos/as estudantes em seus cursos de graduação, respeitando-se o
direito à diversidade étnicorracial, variedade linguística, de gênero, econômica, social e o letramento digital no campo, isto
é, a inclusão social. Com este propósito o PET vem realizando desde a sua implantação o projeto oficinas extensionistas
que abrangeu a universidade e a sociedade.
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Materiais e métodos
Para a realização das oficinas, utilizamos a metodologia participativa com a abordagem qualitativa e a utilização de
material impresso, auxiliados pelo uso do computador e da ferramenta de powerpoint. As oficinas foram realizadas pelos
bolsistas do PET e contou com a cooperação de professores e técnicos da universidade e da escola parceira.

Resultados e discussão:
Os resultados alcançados foram o seguinte: a troca de saberes entre escola e universidade, o desenvolvimento da
habilidade e leitura dos estudantes bolsistas na preparação de uma oficina e possibilitou o protagonismo.

Conclusões
Como conclusão, temos que a comunidade necessita de aproximação com a universidade. Por fim, podemos concluir
que o PET é um esforço nesse sentido, tendo a pretensão de promover a troca de conhecimento entre alunos populares
com suas comunidades de origem.
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Resumo
A educação destinada aos alunos com deficiência passou por diversas transformações até chegar, hoje, à busca pela
inclusão educacional. Tal perspectiva pressupõe que a escola é o ambiente a ser adaptado/modificado para receber todos
os alunos, indistintamente, sendo dever do Estado assegurar esse direito. Dessa forma, a presente pesquisa possui, como
principal objetivo, analisar a percepção dos alunos com deficiência sobre a educação que lhes é ministrada em instituições
de ensino superior, em Natal / RN. A pesquisa teve caráter quantitativo e qualitativo. O método utilizado foi a Pesquisa
de Campo e o instrumento para a construção dos dados envolveu a entrevista semiestruturada. Após analisarmos os
depoimentos, podemos perceber que, embora já exista progresso perceptível no que diz respeito às práticas pedagógicas
inclusivas e exista um alto nível de satisfação com o ingresso e a permanência desses alunos na instituição de ensino
superior, muitos aspectos precisam ser aperfeiçoados para a concretização de uma prática efetivamente inclusiva, dentre
quais: derrubadas de barreiras atitudinais, pedagógicas e arquitetônicas existentes; aprimoramentos das estratégias de
ensino utilizadas pelos professores; mobilização de toda a comunidade acadêmica em prol de uma instituição de ensino
que seja efetivamente inclusiva.
Palavras-chave: Inclusão Escolar. Aluno com deficiência. Percepção.

Introdução
A partir do início da década de 1990 dá-se início, em vários países, à busca pela inclusão dos educandos com
deficiência na escola regular. Segundo Stainback, Stainback (1999, p. 21), “o ensino inclusivo é a prática da inclusão de
todos – independentemente do seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas
de aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos sejam satisfeitas”.
Com base nessa nova perspectiva, a escola é percebida como um ambiente a ser modificado/adaptado para atender às necessidades dos alunos, entre os quais os que apresentam deficiência, como consta na LDB (Lei n° 9.394/96).
Esta, no Artigo 9, “[...] preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e
organização específicas para atender às suas necessidades [...]” (PIRES; PIRES, 2011, p.131), transferindo assim para o
sistema de ensino aquela responsabilidade que antes era exclusiva do aluno, que envolvia adaptar-se ao ensino ministrado
sem quaisquer modificações.
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Nessa perspectiva, esse trabalho visou analisar como se processa o ensino denominado inclusivo na visão de 13
alunos com deficiência, no período de 2012.1, sobre a educação que lhes é ministrada em instituições federais do ensino
superior, tanto em nível de graduação, quanto de pós-graduação, em Natal/RN.
Constitui-se num recorte do trabalho realizado, na Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, durante a participação no projeto de pesquisa “Educação Inclusiva: o olhar dos sujeitos com
deficiência”.

Metodologia
A pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo. A metodologia utilizada foi a Pesquisa de Campo, cujo objetivo é
“[...] conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma
hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles” (LAKATOS, 2007, p.188).
Utilizamos, como instrumento para a construção de dados, a entrevista semiestruturada, aplicada com alunos de
instituições de ensino superior, que apresentavam deficiência auditiva e visual. O roteiro da entrevista foi dividido em quatro
partes, compreendendo: a identificação do sujeito; a visão sobre a inclusão na escola regular; as práticas de ensino empreendidas na escola; o relacionamento com os colegas.

Resultados e discussão
Com relação ao tipo de deficiência, os sujeitos pesquisados apresentavam deficiência auditiva (15%) e visual (85%).
Tais educandos eram distribuídos nos turnos matutino (46%), vespertino (46%) e noturno (8%), sendo 54% são do sexo
feminino e 46% do sexo masculino. Eles estavam matriculados nos cursos de: Pedagogia (30%), Engenharia da Computação
(14%), Letras Libras (8%), Economia (8%), História (8%), Artes Visuais (8%), Ciência e Tecnologia (8%) e Letras Francês (8%).
Aos sujeitos foi perguntado qual foi a reação inicial que perceberam, por ocasião da matrícula, por parte da instituição,
e a maioria (84%) afirmou ter sido bem recebido, o que evidencia que as instituições estão respeitando o direito do aluno
com deficiência de estar em sala de aula regular, visto que o acesso de todos cidadãos às instituições de ensino é garantido
legalmente. Quando perguntados sobre o que achavam sobre a instituição de ensino que estudavam, 31% dos pesquisados
responderam que consideravam ótima, 15% boa, 8% regular e 46% disseram que precisava melhorar.
Detalhando mais a sua percepção sobre a instituição, 46% dos alunos afirmaram que os professores se preocupavam
em atender às suas necessidades, enquanto que 46% revelavam exatamente o contrário, alegando que, muitas vezes, os
professores esquecem que existe um aluno com deficiência na sala e continuam ministrando suas aulas normalmente,
sem qualquer tipo de adaptação.
Em busca da concretização de uma cultura inclusiva, destacamos algumas sugestões dos entrevistados no que diz
respeito ao aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem: maior correlação da teoria ministrada com a prática;
melhoria da acessibilidade física da instituição de ensino superior; adoção de intérprete de LIBRAS, em todas as salas;
incentivo aos colegas para aprenderem e usarem a LIBRAS a fim de favorecer a comunicação com colegas que apresentam surdez; uso de materiais concretos, em relevo e descrição das atividades realizadas em sala de aula, para deficientes
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visuais; oferta de disciplinas relacionadas à Educação Especial em todos os cursos de graduação; realização de cursos para
que os professores aprendam a lidar com alunos com deficiência e haver obrigatoriedade da participação dos professores
em tais cursos.
Quando questionados sobre como era seu relacionamento com os colegas, a maioria (46%) afirmou ser ótimo, 23%
que era bom, 23% que era normal e 8% regular. Na maioria das falas, ficou evidente que a convivência é percebida como
ótima, embora que, inicialmente – em alguns casos – houvesse receio por parte de alguns colegas ao se depararem com
as diferenças que apresentavam.
De forma pontual, percebemos que mudanças começam a surgir em prol de uma instituição aberta a todos. Um
exemplo disso foi o discurso dos alunos graduandos e pós-graduandos da UFRN, que citaram o trabalho desenvolvido pela
Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE), a qual tem a responsabilidade de orientar a comunidade universitária sobre o processo de inclusão, acompanhar os alunos com necessidades
educacionais especiais propondo soluções para a eliminação das barreiras atitudinais, arquitetônicas e pedagógicas, visando
a garantir o acesso, a permanência e a terminalidade com sucesso desse estudante, como um facilitador do processo de
inclusão.
No que diz respeito às práticas de ensino exercidas pelos professores, situaram que muitos docentes (39%) se utilizam
de estratégias de ensino que proporcionem uma aprendizagem efetiva por parte dos alunos, em geral. Podemos perceber,
porém, que há uma falta de preparo por parte dos professores, pois 23% não utilizam estratégia adequada a esses alunos
com vistas a favorecer sua aprendizagem, e 38% usam estratégias específicas esporadicamente, dentro da sala de aula.
Entendemos que deve haver um investimento efetivo nas Instituições de Ensino Superior (IES) para que ocorram mudanças
de postura por parte dos professores, visando que esses enxerguem o aluno com deficiência como pessoas capazes de se
desenvolver, desde que lhe sejam oferecidas as condições necessárias para esse desenvolvimento.
É importante, ainda, a busca pela formação continuada de toda a comunidade escolar, visto que entendemos que
todos os profissionais pertencentes a ela são educadores em potencial e a “preparação apropriada de todos os educadores
constitui-se um fator chave na promoção de progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas.” (UNESCO,
1994, p. 10). Assim, a “inclusão escolar para ser verdadeiramente desenvolvida requer a participação e esforço de todos
os que fazem parte da comunidade escolar” (MARTINS, 2003).

Conclusões
Após análise dos depoimentos dos sujeitos pesquisados, percebemos que muitos aspectos precisam ser aperfeiçoados para a concretização de uma prática efetivamente inclusiva nas IES, principalmente no que diz respeito à formação de
professores, à eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas e pedagógicas. Mas percebemos, também, um bom nível
de satisfação de alguns alunos pelo fato de conseguirem adentrar à IES – algo que antes era praticamente impossível – e
também no que diz respeito aos avanços obtidos com relação a uma prática cada vez mais inclusiva.
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3.13 BASE DE PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS: UMA VISÃO SOBRE ALGUNS PROJETOS EMPREENDIDOS
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Resumo
Na década de 1990, com a necessidade de formar profissionais qualificados para atuarem na área de Educação Especial,
surge no Rio Grande do Norte um conjunto de programas e atividades com vistas a formar tais profissionais. Concomitantemente, na UFRN, começam a ser produzidas dissertações no Programa de Pós-graduação em Educação, na área. Nesse
contexto, a Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais foi criada, em 1997, com o objetivo
de realizar investigações e aprofundar conhecimentos sobre a educação inclusiva, de forma a contribuir para capacitação
dos professores e reduzir as barreiras atitudinais, arquitetônicas e pedagógicas em relação aos alunos com deficiência na
escola regular. Objetivamos, neste trabalho, dar uma visão relativa à referida base, situando alguns projetos empreendidos
ao logo da sua existência. A metodologia utilizada envolveu a pesquisa documental. Ao fazer a análise de alguns relatórios
finais de projetos desenvolvidos pela base, constatamos que ela tem analisado a realidade existe, em vários contextos
educacionais, colaborado para a construção de uma postura inclusiva entre educadores.
Palavras-chave: Inclusão Escolar. Aluno com deficiência. Base de pesquisa.

Introdução
No início da década de 1990, a partir de um conjunto de programas e atividades com o intuito de formar recursos
humanos para Educação Especial no Rio Grande do Norte, surgiram dissertações no Programa de pós-graduação em
Educação, na UFRN, na área de Educação Especial e, posteriormente, teses na área.
Entre 1995 e 1996, o projeto de pesquisa intitulado “Integração educacional de portadores de deficiência mental:
análise de um processo” foi elaborado e desenvolvido, sob a responsabilidade da Profª. Drª. Lúcia de Araújo Ramos Martins
e, no ano seguinte, ocorreu o 1º Fórum de Debates sobre Ações Educacionais e Integração das Pessoas com Necessidades,
que deram subsídios para a criação da Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, em 1997.
Com a criação da base surgiram novos projetos, com o objetivo de aprofundar conhecimento na área, sendo nosso
propósito exemplificar, de forma breve, objetivos, metodologia e resultados de alguns desses projetos. Simultaneamente às
pesquisas, professores, pós-graduandos, graduandos e bolsistas de iniciação científica participaram da realização de cursos
e eventos, a cada ano, visando à divulgação de resultados das investigações, as trocas significativas entre pesquisadores e à
preparação de recursos humanos para atuação com alunos que apresentam necessidades especiais, em escolas regulares.
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Metodologia
A metodologia utilizada envolveu a pesquisa documental, visto que sua característica “[...] é que a fonte de coleta de
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser
feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois.” (LAKATOS, 2007).

Resultados e discussão
Tendo em vista todo o trabalho desenvolvido pelos membros e integrantes da base de pesquisa em questão, situaremos – a título de exemplificação – alguns projetos elaborados e desenvolvidos:
O projeto Crianças como elementos facilitadores da inclusão escolar de colegas portadores de deficiência, sob a
coordenação da Profª Drª Lúcia de Araújo Ramos Martins, foi desenvolvido no período de 2000 a 2002, objetivando conhecer
e favorecer o processo de inclusão escolar de alunos que apresentam necessidades especiais. Essa investigação, de caráter
qualitativo, envolveu a realização de uma pesquisa-ação numa escola governamental, em Natal. Para tanto, várias atividades foram desenvolvidas: reuniões com diretores e professores conversas informais com os alunos, contação de histórias
infantis, brincadeiras atividades de livre expressão de sentimentos e ideias (pintura, dramatização, música, dança) vivências
sensórias, observação das relações de ajuda mútua entre alunos normais e com necessidades educacionais especiais no
cotidiano escolar, trabalho permanente de orientação aos docentes, entre outras. Buscou-se, além de obter um maior conhecimento sobre as relações existentes em classe regular, contribuir para a derrubada de barreiras atitudinais existentes
no meio educacional em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais e para a busca de recursos, pelos
demais educandos, para desenvolver uma ação de apoio aos seus pares deficientes.
Educação Inclusiva: o olhar dos sujeitos com deficiência – sob a coordenação da Profª Drª Lúcia de Araújo Ramos
Martins, foi desenvolvido no período de 2010.2 - 2012.1. Teve como objetivo: conhecer e analisar a visão dos educandos
que apresentam deficiências (visual, física, auditiva e mental) sobre a educação que lhes vem sendo ministrada em escolas
regulares, públicas e privadas, na cidade de Natal/RN, envolvendo especificamente: as práticas de ensino empreendidas;
o nível de satisfação que apresentam nas situações de ensino-aprendizagem; sua percepção sobre as formas de relacionamentos vividos no cotidiano escolar. A Metodologia utilizada foi a pesquisa de campo, fazendo-se uso da entrevista
semiestruturada. No tocante ao aperfeiçoamento da prática pedagógica empreendida nas suas instituições escolares, várias
sugestões são dadas pelos entrevistados, com base em suas vivências, envolvendo: quebra de barreiras físicas, atitudinais
e pedagógicas; melhoria da comunicação professor x aluno; aperfeiçoamento da formação e da prática docente; aquisição
de equipamentos e materiais específicos nas escolas, entre outras. Muito, portanto, necessita ser empreendido no sentido
da efetividade da educação, numa perspectiva inclusiva, dependendo – entre outros fatores – principalmente da formação
dos profissionais de educação, da quebra de barreiras atitudinais (decorrentes do desconhecimento ainda existente) , da
aquisição de destrezas, de conhecimentos, do recebimento de apoios em processo, das práticas e dos materiais pedagógicos, que precisam ser mais adequados às especificidades dos alunos.
Sob a coordenação da Profª Drª Luzia Guacira dos Santos Silva, foi desenvolvido o trabalho: Espaço Inclusivo na
BCZM: a quem serve? (2009- 2010), cujo objetivo foi conhecer em que medida o espaço inclusivo da Biblioteca Central Zila
58 I Congresso Norte-Riograndense sobre inclusão no Ensino Superior: Realidade, Avanços e Desafios

Mamede vem atendendo às necessidades dos educandos com deficiência, matriculados no campus central da UFRN, e sua
pertinência enquanto espaço de promoção à inclusão. A pesquisa foi desenvolvida através de uma metodologia de natureza
qualitativa. Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, com questões que seguiram um
roteiro comum, aplicadas junto as pessoas responsáveis pelo espaço Inclusivo e aos estudantes com deficiência. Os resultados dos dados obtidos indicam que, na visão das bibliotecárias, o Espaço Inclusivo, criado em 2002, oferece apoio para
os alunos com deficiência para que estes tenham o seu direito de estudo respeitado, e assim, tenham uma vida acadêmica
em condições de igualdade de oportunidade dos demais alunos. Salientam que o ambiente é pequeno e inadequado para
o atendimento ao usuário, pois também se destina ao atendimento ao público em geral, fato que atrapalha a concentração
das bolsistas e dos próprios usuários com deficiência.
O projeto Pessoas com deficiência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Perfil, necessidades educacionais e acessibilidade, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo, teve por objetivo: caracterizar a população de alunos com deficiência, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com vistas a subsidiar o
planejamento de uma política institucional voltada para o seu acesso e a sua permanência no seu espaço acadêmico. A
Metodologia envolveu uma abordagem exploratória, de cunho descritivo.
Com base nos dados construídos, evidenciou-se que a inclusão de estudantes com deficiência na UFRN demonstra
a necessidade de uma política institucional mais consistente, que assegure a garantia dos recursos necessários para a
permanência com sucesso desses estudantes no ensino da graduação e pós-graduação.

Conclusões
Os projetos acima situados exemplificam que a Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades
Especiais, ligada atualmente ao Centro de Educação da UFRN, vem desenvolvendo – ao longo da sua existência – um trabalho
profícuo de investigação, associado a ações de extensão, sob a forma de cursos, seminários nacionais, ciclos de estudos e
debates sobre educação Inclusiva de pessoas com necessidades educacionais especiais, contribuindo para trocas significativas e para um repensar de percepções e práticas empreendidas com esta clientela, no estado do Rio Grande do Norte.
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Resumo
O presente artigo foi construído a partir das experiências vivenciadas no Setor Técnico Especializado do Departamento
de Apoio à Inclusão – DAIN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, com os acadêmicos surdos que
procuram atendimento no setor. O mesmo é fruto de uma pesquisa que buscou analisar como ocorrem as intervenções
psicopedagógicas, bem como a relação do intérprete de libras junto aos alunos surdos no Ensino Superior e quais as contribuições advindas destes serviços/apoios no processo ensino-aprendizagem desses educandos. Constatamos, pois, que
a equipe psicopedagógica e o intérprete de Libras exercem papel fundamental no processo de formação dos acadêmicos
surdos, uma vez que tais profissionais contribuem para o acesso destes aos conteúdos propedêuticos, possibilitando-os
compreensíveis e assim favorecendo uma aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Surdos. Intervenções. Intérpretes.

Introdução
Hodiernamente, as mudanças ocorridas no âmbito da educação para a comunidade surda, tanto no que tange a
legislações quanto à implementação de algumas políticas públicas, representam significativos avanços. A esse respeito,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, nº 9.394/1996), em seu artigo 58, Capítulo V, define Educação
Especial como “a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais”. Subsequentemente, em seu artigo 59, a LDB garante também que os sistemas
de ensino deverão assegurar “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos (...) para atender às suas necessidades”,
e, dentre outros, profissionais especializados ou devidamente capacitados que auxiliem nesse processo (BRASIL, 1996).
Nesse contexto, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS constitui importante ferramenta pedagógica para o aprendizado de
pessoas surdas e possui reconhecido papel social nos processos de inclusão.
No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, língua materna dos surdos, fora oficializada em abril de 2002 pela
LEI Nº 10.436, conhecida como Lei de Libras, cujo artigo primeiro diz: “É reconhecida como meio legal de comunicação e
expressão a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados” (BRASIL, 2002).
A Libras é uma língua expressa na modalidade gestual visual e/ou visogestual, uma vez que se utiliza de movimentos
gestuais e expressões faciais que são percebidos pela visão, como canal de comunicação. Ao passo que a Língua Portuguesa,
convencionalmente enquadrada na modalidade oral auditiva, utiliza como canal de comunicação, os sons articulados e a
percepção auditiva, apresentando estruturas gramaticais próprias.
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Experiências dos setores especializados do dain: psicopedagógico e de apoio à
deficiência auditiva e surdez
A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte tem matriculados, atualmente, 03 (três) alunos surdos no curso
de Pedagogia, que recebem apoio do Setor Psicopedagógico e do Setor de Apoio à Deficiência Auditiva e Surdez na pessoa
dos Intérpretes, lotados no Departamento de Apoio à Inclusão – DAIN. No contexto de formação desses acadêmicos, evidenciam-se problemas, dificuldades e desafios enfrentados por decorrência das limitações específicas de sua deficiência,
principalmente na compreensão da Língua Portuguesa, sua normatização, organização e estruturação, e das limitações nas
práticas dos profissionais que trabalham com tais educandos. Entretanto, constata-se também a superação dos problemas
mencionados e consequentemente significativas aprendizagens de todos os sujeitos envolvidos nesse processo.
As experiências cotidianas vivenciadas no DAIN possibilitaram observar a grande dificuldade dos acadêmicos com
surdez em lidar com as questões ligadas ao processo de compreensão da leitura e da escrita convencional da língua
portuguesa nas disciplinas do currículo, gerando assim certos questionamentos e dúvidas a respeito do assunto. E nesse
sentido, é notória a compreensão limitada destes em compreender os conteúdos das apostilas e dos livros indicados pelos
professores das disciplinas do ensino propedêutico, comprometendo assim a acessibilidade aos conhecimentos sistematizados. Em face do exposto, é importante ressaltar que as dificuldades apresentadas remetem à uma relação deficitária
ocorrida no Ensino Básico e segmentos posteriores.
Em geral, os surdos nascem em ambientes em que a família utiliza a linguagem oral auditiva e dificilmente esses
parentes se interessam em aprender a língua de sinais. Essa situação é retratada inclusive em escolas e outras instituições
que também excluem a língua de sinais, acreditando que o surdo irá com o tempo, se adaptar ao uso da linguagem oral
auditiva e entender os significados da mesma através da oralização.
No que se refere às questões relativas à linguagem escrita e interpretativa dos surdos e ao seu desenvolvimento
cognitivo, inúmeras são as dúvidas a respeito de como se dá o aprendizado sistematizado desses acadêmicos. Nesse sentido, considerando que a língua materna do surdo é a Libras, uma linguagem visogestual; as atividades escritas em Língua
Portuguesa, cuja Língua com suas regularidades e irregularidades é complexa, se tornam difíceis de serem realizadas pelos
surdos. E ainda, nessa linha de pensamento, Souza (1998, 147), discorre que:
(...) a escrita da pessoa surda reflete, em certa medida, os conhecimentos que possui, ou não, da comunidade ouvinte. Ou, o quanto a escrita tem função em sua vida, ou ainda reflete o próprio processo
de alfabetização a que foi submetida. Nesse contexto, o ensino da Língua Portuguesa é frequentemente
levado a termo como uma língua morta, pois ao ensinar apenas substantivos, adjetivos, advérbios na
produção de textos, esquece-se de se considerar uma premissa básica: o intercâmbio entre o papel do
autor e do leitor para esse aprendizado.

E com base em estudos de Vygotsky (1993), os problemas e dificuldades associadas à surdez e, consequentemente,
à aprendizagem deve-se a questões socioculturais. Pois, para o autor, a surdez por si só poderia não ser obstáculo para
o desenvolvimento intelectual da pessoa surda. Mas sim, pelo fato de as línguas orais serem as únicas utilizadas pelos
ouvintes, o que contribui para acentuar as dificuldades de aprendizagem da clientela surda. Entretanto, ressalta-se que
a construção cognitiva através dos gestos transforma esses sujeitos do processo em agentes participativos e interativos.
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Partindo dessa premissa, trabalha-se em equipe, psicopedagogo, pedagogo e intérpretes de Libras no sentido de
propiciar o apoio necessário para que o acadêmico surdo venha desenvolver sua autonomia, autoestima, e no aspecto
cognitivo, a construção dos conhecimentos curriculares.
Desse modo, o trabalho tem por base: Acompanhar o acadêmico surdo desde a sua entrada no PSV, oferecendo as
condições necessárias para o pleno desenvolvimento durante as provas (Intérprete de Libras durante o processo); Intérprete
de Libras auxiliando na interpretação das aulas; tradução dos trabalhos escritos na estrutura da Libras para o Português;
Orientações e intervenções: na realização de atividades acadêmicas e trabalhos como projetos pedagógicos e de pesquisas,
elaboração de planos de aula, planejamento de seminários e produção de slides, fichamentos, resumos e outras atividades
relacionadas ao processo ensino-aprendizagem; pela pedagoga e psicopedagoga do DAIN; Orientações fornecidas pela
pedagoga e psicopedagoga do DAIN, sobre estratégias de estudos e de desenvolvimento das atividades curriculares das
disciplinas; sobre o uso das terminologias adequadas nas produções textuais, elementos coesivos, organizadores textuais;
Reuniões pedagógicas com docentes, discutindo e orientando ações de implementação de práticas pedagógicas inclusivas,
de acessibilidade curricular, adaptações metodológicas e de avaliação, que propiciem o desenvolvimento de um processo
ensino-aprendizagem significativo para tais educandos.

Conclusão
Em linhas gerais, esse estudo procura revelar os êxitos, as dificuldades e experiências de inclusão dos alunos surdos
no ensino superior, que indicam a necessidade de pensar um modelo inovador que valorize a Língua de Sinais amplamente.
Essas mudanças de paradigma garantirão o acolhimento das diferenças, e o respeito às singularidades.
Nesse sentido, é reconhecida a importância da Língua de Sinais e de todos os elementos constituintes na formação
da mesma: aluno surdo, o intérprete, os gestos, as traduções e a diversidade de elementos que representam direta e indiretamente o contexto de significados no processo de construção do conhecimento da pessoa surda.
Nesse processo o Apoio Psicopedagógico importa em quebrar as barreiras psicológicas intrínsecas e extrínsecas aos
alunos surdos, para facilitar a sua aceitação no meio acadêmico, assim como, oferecer a estes orientações no desenvolvimento das atividades curriculares; orientações pedagógicas aos docentes, quanto à implementação de práticas pedagógicas
inclusivas, que venham a atender as necessidades dos referidos educandos.
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3.15 DIREITO À INCLUSÃO E IMPORTÂNCIA DA ASSESSORIA JURÍDICA NOS
SERVIÇOS DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS: O CASO DA UFRN
ROGÉRIO DE ARAÚJO LIMA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
O presente trabalho discute, no contexto da implantação dos serviços de apoio a estudantes com necessidades educacionais
especiais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a importância da assessoria jurídica aos destinatários de tais
serviços no âmbito da estrutura administrativa criada para ofertar o apoio institucional. Para tanto, parte-se do pressuposto
de que o direito à inclusão vai além de uma estrutura física de acessibilidade e de mecanismos procedimentais que assegurem aos portadores de necessidades educacionais especiais acesso a espaços e serviços. Compreendendo-se que o
direito à inclusão possui pertinência imediata com o direito à informação, que envolve os instrumentos jurídicos de defesa e
garantia da acessibilidade e da prestação de serviços especiais, optou-se por realizar estudo de caso, por meio da revisão
dos documentos jurídicos que estruturam os serviços de apoio na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Percebeuse que apenas indiretamente o aspecto informacional foi observado, talvez em razão da alta especialização dos ocupantes
de funções estratégicas no contexto do apoio ou pela ausência de interesse ou qualificação da comunidade jurídica da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte no que se refere ao Direito Educacional aplicado à educação inclusiva.
Palavras-chave: Educação especial. Assessoramento jurídico. Direito à informação.

Introdução
Em razão da normativa internacional e nacional que asseguram aos portadores de necessidades educacionais
especiais direitos à informação, à acessibilidade e a serviços específicos, houve o imperativo de as instituições de ensino
assegurar o usufruto de tais direitos no ambiente escolar, com os denominados “serviços de apoio a estudantes com necessidades educacionais especiais”, a exemplo do que ocorreu no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
com a edição dos seguintes atos administrativos: Portaria nº 555, de 07 de agosto de 2007, que criou a “Comissão com
a finalidade de elaborar política de inclusão de alunos com deficiência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte”;
Portaria nº 1307/09-R, de 23 de outubro de 2009, que institui comissão permanente denominada “Núcleo de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais”; Portaria nº 203/10-R, de 15 de março de 2010, que institui a comissão
permanente denominada “Núcleo de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais” e Resolução nº 193,
de 21 de setembro de 2010, que “Dispões sobre o atendimento educacional a estudantes com necessidades educacionais
especiais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte”.
Com a finalidade de averiguar se tais documentos jurídicos observaram o trinômio informação, acessibilidade e
serviços, realizou-se uma pesquisa de revisão dos atos administrativos expedidos pela Universidade Federal do Rio Grande
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do Norte no contexto do direito à inclusão, utilizando-se da experiência jurídica do autor do trabalho nas áreas do Direito
Administrativo e do Direito Educacional, bem como de revisão bibliográfica especializada.
O trabalho foi conduzido a bom termo e possibilitou algumas considerações relevantes a serem abordadas na conclusão deste texto.

Metodologia
O desenvolvimento do trabalho se valeu da revisão da literatura especializada e de parte da legislação pertinente em
vigor, sobretudo dos atos administrativos editados no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no período
compreendido entre 2007 e 2010.

Resultados e discussão
Ao analisar os textos jurídicos e acadêmicos acerca do tema proposto, verificou-se que existe considerável arcabouço normativo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte no que se refere aos serviços de apoio a estudantes
com necessidades educacionais especiais. No entanto, percebe-se uma lacuna quanto ao aspecto que envolve o direito à
informação, que se traduz na ausência de conteúdo neste sentido, bem como de profissionais com formação especializada
na composição dos órgãos responsáveis pela execução da política de atendimento.
Verifica-se, neste contexto, que a assistência especializada aos portadores de necessidades especiais educacionais é
complexa, por abranger inúmeras especialidades, inclusive a jurídica, que resta lacunosa nos atos administrativos editados
pelos colegiados e autoridades administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Conclusões
É possível, com base nas questões levantadas na revisão bibliográfica e dos atos normativos, chegar às seguintes
conclusões: a) a Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui atualmente serviços de apoio a estudantes com
necessidades educacionais especiais; b) os serviços de apoio são complexos e necessitam de equipe multidisciplinar para o
seu atendimento; c) o apoio não é um problema somente pedagógico e de suporte de acessibilidade, mas envolve o direito à
informação; d) no que diz respeito ao direito à informação por parte dos destinatários dos serviços de apoio, a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte não contempla de forma clara esse quesito, existindo atualmente uma lacuna se levar em
consideração os atos administrativos editados entre os anos de 2007 a 2010.
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3.16 EDITAL DO VESTIBULAR 2013 DA UFRN EM LIBRAS: A VISÃO DOS
TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO
LARALIS NUNES DE SOUSA
ROGÉRIO DA SILVA DOS SANTOS
PAULO ROBERTO DE ANDRADE SANTOS
FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
Neste trabalho, iremos relatar e avaliar a experiência vivenciada pelos Tradutores-Intérpretes de LIBRAS da UFRN comissionados para a tradução do Edital do Vestibular 2013 da UFRN. Trataremos de aspectos técnicos, linguísticos e comunicacionais envolvidos nesse projeto, que culminou com a produção de um vídeo de 81’ 34” disponibilizado para o público
no sítio da COMPERVE.
Palavras-chave: Edital; Vestibular; LIBRAS.

Introdução
Este resumo expandido é fruto de um dos trabalhos desenvolvidos pelos dois Tradutores/Intérpretes de LIBRAS a
serviço da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, qual seja a produção do Edital do Vestibular 2013 desta
Universidade, a qual teve como alguns de seus respaldos legais a Lei 10.098/2000, que versa sobre a acessibilidade, e
mais diretamente a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5.626/2005, que versam, dentre outros tópicos, sobre a LIBRAS como
condição para acessibilidade da pessoa surda.
No atual contexto, em que impera o discurso da inclusão social, o Tradutor-Intérprete de LIBRAS figura como agente
da acessibilidade das pessoas surdas. A atribuição desse profissional vai além da tradução de palavras de um idioma para
o outro, abrangendo também a missão de ser um mediador entre culturas diferentes e experiências de vidas distintas, uma
vez que a apreensão do mundo pela pessoa surda se dá diretamente por meio visual espacial, enquanto que pelos ouvintes
ela ocorre de duas formas, ou seja, por meio visual e por meio auditivo.
A elaboração do referido Edital em LIBRAS contou com a participação direta de um Docente ouvinte da disciplina de
LIBRAS4, de dois Tradutores/Intérpretes de LIBRAS5, de um Técnico Diagramador6 e de um Editor de Imagens7. Indiretamente,
participaram do projeto um Docente Substituto da disciplina de LIBRAS Surdo8 e uma Professora de Estatística9. Todos os
envolvidos têm vínculo direto ou indireto com a UFRN.
Lotado no DFPE - Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da UFRN.
Contratados pela FUNPEC, lotados na CAENE- Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais da UFRN.
6
Lotado na SEDIS – Secretaria de Educação à Distância da UFRN.
7
Lotado na SEDIS – Secretaria de Educação à Distância da UFRN.
8
Lotado no DFPE - Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da UFRN.
9
Lotada no Setor de Estatística da COMPERVE – Comissão Permanente de Vestibular da UFRN.
4
5
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Metodologia
No dia 25 do mês de junho do ano corrente, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – por meio da
Comissão Permanente do Vestibular – COMPERVE - entrou em contato com a Comissão Permanente de Apoio a Estudantes
com Necessidades Educacionais Especiais – CAENE – solicitando Tradutores-Intérpretes de LIBRAS com o objetivo de que
fosse realizada a tradução em vídeo, da Língua Portuguesa para a LIBRAS, do Edital do Vestibular 2013, que havia sido
publicado na página oficial da COMPERVE naquele mesmo dia.
Tendo tomado ciência da solicitação feita, os tradutores-intérpretes solicitados requereram, em um primeiro momento,
o período de uma semana para que fosse feito o estudo do conteúdo do Edital em Língua Portuguesa. Nesse espaço de
tempo, intencionava-se adaptar a complexa linguagem do documento para um registro menos formal com inserção de
expressões cuja equivalência em LIBRAS fossem recuperadas mais rapidamente, uma vez que a materialização da tradução
se daria pela sinalização do texto lido por uma terceira pessoa. Sendo o registro linguístico do edital formal e seu conteúdo
complexo, importava que se produzisse um texto mais audível, o mais repleto de pistas relacionais entre Português e LIBRAS o possível para que a tradução fosse facilitada. Assim, durante a primeira semana de trabalho com o Edital, os TILS
trabalharam diariamente na leitura e adaptação do texto. Vejamos exemplo abaixo:
Importante que se diga que essa reescritura foi realizada sob o cuidado de que nenhuma informação fosse omitida
ou alterada. Para nos amparar nessa tarefa, contamos com o apoio do Professor de LIBRAS ouvinte e com o Professor de
LIBRAS Surdo. O primeiro nos auxiliou a garantir a legitimidade do texto adaptado e o segundo nos prestou consultoria
sobre a gramática da Língua de Sinais, sobre como deveríamos proceder no caso de sinais desconhecidos ou inexistentes,
além de nos indicar quais seriam as melhores cores de blusas a serem utilizadas no momento da gravação em LIBRAS.
Após o período determinado para discussão do Edital, a CAENE entrou em contato com a Secretaria de Educação à
Distância da UFRN – SEDIS – que é responsável pela produção de materiais didáticos e vídeos para Educação à Distância
da UFRN, solicitando o apoio técnico e tecnológico para a confecção do vídeo e suas respectivas edições. A Secretaria
respondeu positivamente à solicitação, disponibilizando dois técnicos, um Diagramador e um Editor de Imagem, além de
toda a infraestrutura necessária para a realização do vídeo.
Na semana seguinte ao estudo do Edital, foi realizada uma reunião entre a equipe técnica da SEDIS, os TILS responsáveis pela tradução e o professor de LIBRAS ouvinte. Na ocasião, ficou definido que a tradução seria intercalada entre
os intérpretes para que houvesse maior dinamicidade do conteúdo do edital; foram definidos os tons de roupas a serem
utilizadas por cada intérprete de acordo com a tonalidade de suas peles, levando em conta as recomendações do professor
surdo e as recomendações da Revista Brasileira de Vídeo quanto à produção de material acadêmico em LIBRAS.
Os Intérpretes realizaram as filmagens separadamente, em dias e horários distintos. O período de gravação de cada
um não excedeu uma hora e meia. Todo o processo de gravação foi acompanhado pelo Professor de LIBRAS ouvinte, que
também atuou como ledor do material adaptado pelos TILS enquanto eles sinalizavam. Posteriormente, esse mesmo docente
atuou como ledor do edital original, cujo áudio foi gravado e inserido no vídeo produzido para que o tornasse acessível
também para cegos.
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Para tratarmos do item 47 do Edital, repleto de conceitos e expressões matemáticas, recorremos ao auxílio da Professora de Estatística da COMPERVE, que nos forneceu os cálculos de que tratava o documento, bem como a explicação
detalhada dos jargões matemáticos ali empregados numa planilha que foi disponibilizada no próprio vídeo produzido.
O vídeo completo, já editado, tem a duração de 81’ 34”. Foi disponibilizado em 02 de agosto de 2012 no seguinte
endereço eletrônico: <http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/psanteriores/ps2013/arquivos/editalemLIBRAS.php>.

Resultados e discussão
Nesta seção, nos deteremos, pelo exíguo espaço disponibilizado, a apresentar pontos positivos e negativos do processo e do resultado final do trabalho em análise.
A apresentação do material na página da COMPERVE obedece aos Capítulos do documento em Língua Portuguesa,
ou seja, o vídeo pode ser assistido somente de forma fragmentada. Acreditamos que seria funcional a disponibilização
também de um link que permitisse a visualização completa do vídeo, numa única tomada.
Quanto à interpretação propriamente dita, percebemos que temos pontos a melhorar da próxima vez em que formos
atuar num projeto desta natureza. Para isso, acreditamos que seja interessante o acompanhamento regular de um surdo
durante o processo de adaptação textual e no momento da gravação do vídeo, para que, caso haja correções a serem
realizadas, essas sejam identificadas no ato da sinalização.
Ainda assim, avaliamos positivamente o trabalho realizado antes da gravação: termos conversado sobre o documento
original e reescrito ele de forma mais objetiva; acordado com o Professor de LIBRAS ouvinte sobre como deveria proceder
a leitura do documento (a leitura das siglas, por exemplo); pensado em estratégias de tradução; consultado o Professor de
LIBRAS surdo, mesmo que pontualmente, para tirarmos dúvidas quanto a determinados sinais foram atitudes que contribuíram para o resultado final e que podem ser refinadas e acrescidas de outras em ocasiões futuras.
A princípio, julgamos que o tempo de que dispúnhamos para fazermos a leitura do edital e as adequações para a
gravação seria suficiente (uma semana). De fato ele seria, caso não tivéssemos tido problemas quanto ao espaço de realização dessa atividade. Termos utilizado espaços compartilhados por profissionais que exerciam outras atividades que nos
desconcentravam contribuiu para que não conseguíssemos adaptar por completo o Edital para a linguagem simplificada
nos dias úteis, o que demandou de nós que fizéssemos parte desse trabalho separadamente no final de semana.
A postura flexível dos técnicos da SEDIS, que não se opuseram às regravações sugeridas nem a outras opiniões dadas
pelos TILS e pelo Professor (leigos quanto a gravação e edição de áudio e vídeo) sobre as condições de acessibilidade dos
surdos (como o uso do fundo branco liso, por exemplo, que certamente não seria o mais atraente, mas o mais adequado
para a situação) propiciou um ambiente confortável para atuação, a despeito do curto prazo que tínhamos. Cremos que seja
interessante, contudo, que, da próxima vez em formos fazer um trabalho de gravação, possamos assistir ao vídeo completo
gravado antes da edição para que, sendo necessário, possamos regravá-lo.
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Conclusão
Indubitavelmente, a produção e publicação do Edital do Vestibular 2013 da UFRN em LIBRAS deve ser considerado
um marco da acessibilidade nesta instituição pois abre, um pouco mais, o estreito caminho de acesso à Universidade para
o Surdo.
No entanto, lamentamos o fato de não termos tido acesso previamente ao Edital, para que ele fosse lançado no site
da COMPERVE no mesmo dia em que o foi o Edital em Língua Portuguesa. Parece-nos que ainda levará certo tempo para
que se compreenda a necessidade de igualdade de acesso à informação por surdos e ouvintes. Essa é uma consciência
que só será formada a longo prazo (mas esperamos estar errados!).
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3.17 ESPAÇO INCLUSIVO NA BCZM: A QUEM SERVE?
LUZIA GUACIRA SANTOS SILVA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
O projeto de pesquisa: PVE3083-2009 “Espaço Inclusivo na BCZM: a quem serve?”, submetido ao Edital n.01/09-PROGRAD/
PROPESQ/PROEX, e realizado em 2009, na UFRN, teve como objetivos: conhecer em que medida o espaço inclusivo da Biblioteca
Zila Mamede (BCZM) vinha atendendo às necessidades dos educandos com deficiência, matriculados no Campus Central, e sua
pertinência enquanto espaço de promoção à inclusão. O conhecimento adquirido teve como propósito referendar a elaboração
de novos projetos de ampliação desse tipo de serviço, materiais e equipamentos para outros setores da universidade aos quais
os alunos com deficiência têm acesso, beneficiando não só alunos nessa condição, mas a todos que fazem parte da UFRN.
Palavras-chave: Serviço de apoio; Ensino superior; estudantes com deficiência.

Introdução
Com base nos princípios que regem a inclusão, as sociedades, em geral, vem sendo instigadas a estabelecerem
mudanças efetivas em seus espaços e serviços para atender, com qualidade, a todas as pessoas que dela fazem parte.
Entre essas pessoas estão aquelas com deficiência: sensorial, física/motora intelectual. Para as pessoas nessa condição,
no ano de 1993, a Assembleia Geral da ONU aprovou o documento Normas sobre a Equalização de Oportunidades para
Pessoas com Deficiência, que consta de 22 normas-padrão abrangendo uma gama de necessidades, incluindo educação,
acessibilidade, emprego, pensão e seguridade social, vida em família e integridade pessoal, cultural, recreação, esporte e
religião. Algumas regras dizem respeito às precondições para oportunidades iguais de participação e outras de monitoramento e à implementação (MITLLER, 2003).
Uma das regras citadas refere-se à educação e é seguida por nove pontos específicos de princípios e orientação:
“os Estados devem reconhecer o princípio de igualdade da educação fundamental, do ensino médio e superior para as
crianças, os jovens e os adultos portadores de deficiência como uma parte integral do sistema educacional” (MITLLER, 2003,
p. 45). Citemos, pois, dois dos nove pontos específicos, situados pelo autor: 1. As autoridades da educação comum são
responsáveis pela educação de pessoas com deficiência em ambientes inclusivos. Elas devem garantir que a educação de
pessoas com deficiência seja uma parte integrante do planejamento educacional nacional, do desenvolvimento de currículo
e da organização escolar; 2. A educação em escolas comuns pressupõe a provisão de intérprete e outros serviços de apoio
adequados. Serviços adequados de acessibilidade e de apoio, projetados para atender às necessidades de pessoas com
diferentes deficiências, devem ser prestados. (MITLLER, 2003, p.28).
Na realidade brasileira os princípios referidos parecem permanecer, em parte, no âmbito das intenções. Não restam
dúvidas de que a garantia está prescrita nas leis que regem a educação do país, de que a matrícula de crianças, jovens
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e adultos, com deficiência, está sendo realizada nos diversos sistemas de ensino, porém, os meios para que a educação
inclusiva se processe, qualitativamente, parecem manter-se na obscuridade, pois faltam, na maioria de nossas instituições
educativas, por exemplo, serviços de apoio com fins a atender às necessidades individuais dos educandos.
A UFRN vem, no decorrer desses últimos anos, efetivando mudanças em sua estrutura e serviços oferecidos à comunidade educativa a fim de constituir-se em um contexto inclusivo. Entre as ações que vinha desenvolvendo estava a criação,
na biblioteca Zila Mamede, do Espaço Inclusivo destinado, especialmente, aos educandos com deficiência sensorial e física, a
fim de apoiar e atender as suas necessidades especiais de acesso ao conhecimento. O projeto de pesquisa proposto buscou
responder aos questionamentos: O “espaço inclusivo” está realmente atendendo ao seu objetivo? Quantos e a quem serve?
De que forma vem se desenvolvendo o atendimento? Quais os materiais e equipamentos mais utilizados? Como se dá o
uso dos materiais e equipamentos pelos usuários com deficiência? Quais as dificuldades e facilidades de uso do espaço
inclusivo por seus usuários? Como se dão às relações estabelecidas nesse espaço, entre o usuário com deficiência e os
funcionários da biblioteca? Até que ponto esse contexto se constitui em um espaço de inclusão? Justificando-se, portanto,
pelo fato de buscar compreender se os investimentos feitos pela UFRN, em prol de uma universidade inclusiva, vinham
sendo empreendidos de forma a atender aos objetivos a que se propunham.

Metodologia
A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma metodologia de natureza qualitativa, uma vez que ela atende às expectativas em relação à realidade pesquisada, considerando, principalmente, a complexidade dos fenômenos sociais e educativos
na problemática. Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, com questões que seguiam
um roteiro comum, aplicada com duas bolsistas e uma bibliotecária da BCZM, responsáveis pelo espaço Inclusivo, e a dez
estudantes com deficiência, matriculados em diferentes cursos da UFRN. Os dados coletados foram analisados seguindo
três guias mestras: a) as questões advindas do nosso problema de pesquisa (o que indagamos, o queremos saber); b) as
formulações da abordagem conceitual que adotamos (gerando pólos específicos de interesse e interpretações possíveis
para os dados obtidos); c) a própria realidade sob o estudo (exige um espaço maior para mostrar as suas evidências e consistências). Sob essa orientação os depoimentos foram agrupados em tópicos, atendendo aos três blocos que nortearam a
concepção dos dados da pesquisa para, então, se fazer a articulação desses dados com a literatura sobre o assunto, bem
como com as informações acumuladas ao longo de nossa experiência profissional.

Resultados e discussão
Os resultados dos dados obtidos indicaram que, na visão das bibliotecárias, o Espaço Inclusivo, criado em 2002,
funcionando, em 2009, na sala de atendimento ao usuário da Seção de Informação e Referência da BCZM, oferecia apoio
para os alunos com deficiência para que estes tivessem o seu direito de estudo respeitado, e assim, pudessem ter uma
vida acadêmica em condições de igualdade de oportunidade dos demais alunos. Salientaram que o ambiente destinado ao
“Espaço Inclusivo” era pequeno e inadequado para o atendimento ao usuário, pois também se destinava ao atendimento
ao público em geral, fato que atrapalhava a concentração das bolsistas e dos próprios usuários com deficiência. Afirmaram,
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ainda, existir na UFRN, 30 alunos com deficiência matriculados, destes, apenas seis utilizavam algum serviço do Espaço
Inclusivo: um do curso de Biomedicina, um de Letras Língua Francesa, um de música, dois de Pedagogia e um de Serviço
Social. Destes, os que exigiam mais atenção eram os estudantes com deficiência visual, uma vez que necessitavam ter o
conteúdo das disciplinas digitalizado, e, às vezes, acompanhamento em alguma atividade.
Os usuários com deficiência física eram, segundo os entrevistados, os mais independentes, e necessitam de mais
apoio no enfrentamento das dificuldades quanto ao acesso à chave da plataforma destinada à acessibilidade ou ao uso do
computador. Para atender a estes estudantes, o Espaço Inclusivo dispunha de: um switch mouse com fonte de alimentação,
uma aranha mola, uma rotuladora braille, uma lupa de apoio com iluminação – que para funcionar necessitava de baterias/pilhas adequadas e não tinha no espaço –, uma bengala, duas órteses extensoras de punho, uma lupa de bolso, um
telefone público para os alunos com deficiência auditiva, uma impressora, alguns livros em braille, plataforma elevatória e
dois computadores, sendo que um não funcionava e outro se encontrava, segundo técnicos da SAE, deficitário para o tipo
de trabalho que era desenvolvido. Os mesmos não possuíam memória necessária para o tratamento e armazenamento
das informações que eram escaneadas e trabalhadas pelas bolsistas do Espaço. Isto tornava o andamento das atividades
moroso e de baixa qualidade, refletindo assim no desempenho acadêmico dos alunos que eram assistidos pelo Espaço
Inclusivo. Atentamos para o fato de que o EI possuía, também, um Scanner de mesa e uma impressora Braille Juliet pro-60
inutilizados. O Scanner de mesa encontra-se na Seção de Automação e Estatística (SAE) da BCZM, sem previsão para o
conserto, uma vez que a sua fonte havia queimado e, não encontraram uma fonte compatível para a substituição. Para sanar
a situação, os técnicos da SAE recomendaram a substituição por outro. A Impressora Braille Juliette pro-60 encontrava-se
no almoxarifado da BCZM. Anteriormente, ela havia sido encaminhada para a manutenção na empresa CHRONUS, porém foi
detectado que seria necessária uma substituição da parte lógica da impressora. Esse tipo de manutenção só é realizado no
Brasil pela empresa Bengala Branca, no Rio Grande do Sul, o que se tornava difícil enviar para o conserto, visto o alto custo
ser equivalente ao preço de uma nova impressora. Diante de tantas dificuldades as bibliotecárias analisaram a validade e
pertinência desse espaço enquanto propulsor da inclusão, como um ambiente que atende as necessidades preeminentes
dos estudantes universitários com deficiência, que buscavam os serviços do espaço e da biblioteca para a obtenção dos
materiais necessários para os estudos exigidos pelos componentes curriculares, permitindo-lhes acessibilidade à informação.
Dos trinta (30) alunos com deficiência matriculados na UFRN, onze (11) aceitaram responder a entrevistas. Estes
têm deficiência visual, motora e auditiva e se encontram matriculados nos cursos de Pedagogia, Química, Serviço Social,
Letras-Língua Francesa, Geografia, Ciências Sociais e Teatro. Dos entrevistados, sete (7) conhecem o Espaço Inclusivo,
denominado por um deles como “um localzinho que encontraram pra gente”. Cinco (5) frequentam o espaço inclusivo, utilizando textos digitalizados e o computador com sintetizador de voz. Apenas um (1) utiliza a plataforma de acesso ao 2º piso.
Em relação aos materiais que utilizam consideram, no geral, como bons, e quanto às dificuldades apontam: a
inoperância de uso de alguns equipamentos, que necessitam de manutenção; a baixa oferta de materiais; a limitação de
espaço no ambiente, entre outros aspectos. Contudo afirmam que o bom atendimento das bolsistas contribui para que
tenham melhor acesso aos materiais, através, por exemplo, da digitalização de textos (no caso dos deficientes visuais).
Complementaram declarando que o “espaço inclusivo é interessante para inclusão” e que “é de grande valia, mas a situação
em que se encontra hoje é muito precária”.
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Diante do exposto inferimos que, embora o Espaço Inclusivo fosse um elo com outras atividades e serviços oferecidos
pela universidade e visasse promover a integração social entre os estudantes com deficiência e as pessoas que frequentavam e trabalhavam na biblioteca, os recursos e materiais oferecidos, pelas razões já apontadas, não possibilitavam a total
inclusão dos alunos que dele necessitavam.

Conclusão
Entende-se que o Espaço Inclusivo era visto como um ambiente de apoio educacional aos estudantes com deficiência
da universidade e que, apesar das dificuldades enfrentadas para a realização das atividades, dos poucos recursos, havia
uma relação de respeito mútuo entre os usuários do espaço e aqueles que lá trabalhavam.
Percebia-se, que o Espaço Inclusivo, para atender plenamente as necessidades dos alunos, precisaria se constituir
em um espaço destinado exclusivamente para este fim, com equipamentos essenciais e adequados funcionando, com
computadores de última geração, scanner, impressora Braille, entre outros componentes para tornar-se um ambiente integrador que possibilitasse, em igualdade de direitos e oportunidades, o acesso ao conhecimento. E, a esperança da criação
de um núcleo de Educação Inclusiva, que oferecesse apoio material, técnico, psicológico e administrativo, que pudesse
atender, com qualidade, a mais usuários e das mais diversas deficiências, constituindo-se assim em um espaço catalisador
da permanência e prosseguimento da formação superior dos estudantes com deficiência e como ambiente mobilizador de
reflexões e ações inclusivas.
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Resumo
A educação afirma a pessoa como sujeito de seu processo histórico. Dentro dessa premissa, encontra-se a valorização da
diversidade como eixo central da relação pedagógica, notadamente no Ensino Superior. Com esta perspectiva, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN - buscando oferecer uma educação de qualidade que atenda às diferentes
necessidades humanas institucionaliza a inclusão educacional no ensino superior, através da criação do Departamento de
Apoio à Inclusão - DAIN - que surgiu com a finalidade de apoio à inclusão de jovens e adultos com necessidades educacionais
especiais. O DAIN da UERN é um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG objetivando a difusão de
conhecimento, produtos e equipamentos para profissionais que atuam na área de Inclusão Educacional na Universidade. O
trabalho desenvolvido consubstancia-se nas propostas gerais de ação - tanto da UERN quanto das Legislações Nacionais
e internacionais de Educação Especial - buscando promover e ampliar intercâmbio com diversas entidades. Em suma, o
DAIN, sobretudo, gera oportunidades e facilidades operacionais para difusão de conhecimento buscando garantir a efetividade da inclusão educacional na UERN. O saber acadêmico possibilita a geração de singularidades que desembocam em
novos modos de produzir. É nesse espaço que se inserem as atividades do DAIN, através da institucionalização da inclusão
universitária, na busca de contribuições que efetivamente conduzam à melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade.
Palavras-chave: Inclusão. Ensino Superior. Serviço de Apoio.

Introdução
Em meio às transformações ocorridas na estrutura produtiva e na vida social nas últimas décadas, as funções sociais
da educação vêm sofrendo mudanças de monta e exigindo que a sociedade busque outros olhares na direção de uma
melhor compreensão do mundo contemporâneo e do papel da educação dentro dele. Dentro desta perspectiva, compreendemos o apoio educacional às pessoas com necessidades especiais como um direcionamento necessário e urgente para
a consolidação da democracia no processo educacional. Portanto, o trabalho em tela tem por finalidade falar da criação
e implantação do Departamento de Apoio à Inclusão – DAIN da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,
mostrando sua formação e como se dá o desenvolvimento de suas ações. Em função da criação e atuação do DAIN as
possibilidades de acesso à Universidade são ampliadas e as pessoas com necessidades especiais sentem-se motivadas a
participarem do processo seletivo e ao ingressarem na UERN terão a garantia de Apoio Educacional Especializado através
da equipe multidisciplinar que atua no Departamento.
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Desenvolvimento
O apoio especializado tem como objetivo a inclusão social da pessoa com deficiência, inserindo-a na rede regular
de ensino, onde o convívio com a diversidade beneficia tanto a pessoa com deficiência quanto a que não a tem. Segundo
Costa (2006, p. 61)
“A Educação Especial é um ramo da pedagogia que estuda e reúne os métodos e processos adequados
aos indivíduos que não podem se beneficiar apenas do ensino comum, pois necessitam de orientação
e recursos especiais para atingirem o rendimento máximo de suas potencialidades. “

O mesmo autor ainda ressalta que: “Os objetivos da educação especial são idênticos aos da educação em geral,
porém atendendo as diferenças individuais dos educandos”. (COSTA, 2006, p. 61).
O atendimento educacional especializado visa dar respostas as especificidades dos alunos com deficiência, eliminando
as barreiras de relacionamento, contribuindo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Como podemos
observar nessas palavras, o projeto de educação especial intenciona criar um novo modelo que proporciona qualidade na
educação ofertada pela instituição. Dessa forma, a implantação do DAIN na UERN tornou-se viável na medida em que a
Universidade tem expandido, nestes últimos anos, o acesso das pessoas ao ensino superior nos 11 (onze) Núcleos Avançados de Ensino Superior, nos 5 (cinco) Campi Avançados e no Campus Central, totalizando 10.134 (dez mil e cento e trinta
e quatro) alunos matriculados em 2009.1: Destes, 46 (quarenta e seis) apresentando algum tipo de necessidade especial.
A regulamentação do departamento permite reexaminar os conceitos de estigma e identidade social (GOFFMAN,
1988) em sua proposta de criar um espaço de discussão das práticas educacionais as quais se mostrem abertas às mudanças e às transformações que caracterizam a convivência com os diferentes. O que aconselhamos necessário é tratar
do –termo estigma como linguagem de relações e não de atributo”. E, como ainda sentencia Goffman, ter os que integram
a –comunidade dos estigmatizados sua imagem humanamente explicada. (Ibid).
Em 2004 foi criado numa plenária da Faculdade de Educação (FE) no dia 9 de dezembro de 2004, com o nome de
Núcleo de Assistência à Educação Inclusiva (NAEIN), teve seu nome modificado, também em uma plenária da FE no dia 6
de junho de 2005 e passou a ser chamado de Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre Pessoas com Necessidades
Especiais (NEPAE). Todavia, a administração superior, por entender a necessidade de cumprimento da Portaria nº 3.284, de
7/11/03, e mais recentemente ao Decreto n° 5.296, de 2/12/04, e demais legislações pertinentes à inclusão, se propôs a
criar o DAIN, para atender a UERN e seu raio de abrangência.
O DAIN hoje, em pleno funcionamento, é um órgão suplementar da Administração Superior da UERN, ligado administrativa, técnica e pedagogicamente à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG). Atua em toda a universidade
apoiando a comunidade universitária e a sociedade em geral, através de capacitação e formação continuada para professores, técnico-administrativos, apoio pedagógico aos discentes, orientação quanto ao cumprimento da legislação vigente,
estabelecimento de parcerias com Instituições Especializadas, visando fortalecer os direitos dos cidadãos, respeitando as
diferenças no convívio com a diversidade.
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O objetivo principal do DAIN é gerar oportunidades e facilidades operacionais e solidificar-se enquanto espaço para
difusão de conhecimento, buscando através dos projetos desenvolvidos e de sua estrutura, constituir-se em uma forma
efetiva de se implementar na UERN atividades que sejam capazes de garantir a inclusão educacional.
Este trabalho vem oportunizando um aumento do número de estudantes com necessidades especiais na instituição,
fruto, sobretudo, de um esforço coletivo de apoio ao vestibulando com necessidade especial, ressaltando-se que a entrada
é apenas uma das preocupações, a continuidade do estudo com qualidade tem sido, no entanto, o maior desafio deste
departamento. Atualmente sua estrutura, é composta por: Direção: responsável pela definição das ações a serem implementadas pelo DAIN; Secretaria: responsável pelo atendimento aos discentes e suporte aos docentes e pesquisadores do
Departamento; Setor de Serviço Social: responsável pela elaboração, implementação, execução e avaliação de políticas
sociais no âmbito da Inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais; Setor de Orientação Psicológica: efetua
um trabalho de orientação e prevenção junto aos alunos com necessidades educacionais especiais, encaminhando-os, se
necessário, a órgãos mais especializados; Setor de Apoio na Área da Deficiência Visual: responsável pela implementação
do atendimento ao aluno com deficiência visual contemplando serviços de ledores, scanner de textos, ampliação de textos,
utilização de softwares ledores de telas, serviço de transcrição de Braille e aulas de orientação e mobilidade; Setor de Apoio
na Área da Deficiência Auditiva: responsável pela política de atendimento ao aluno com deficiência auditiva na instituição:
oferece apoio pedagógico, serviço de interpretação de Libras e cursos de Libras.
Portanto, ao longo da sua existência, integrando em diversas parcerias novos docentes, técnicos especializados,
estagiários e bolsistas, o DAIN configurou-se em um conjunto de profissionais que atuam em harmonia com as Diretrizes
Nacionais da Educação Especial que objetivam contribuir para a garantia da inclusão educacional no Ensino Superior, na
interdisciplinaridade, no aproveitamento de recursos e na superação de obstáculos.
O trabalho desenvolvido consubstancia-se nas propostas gerais de ação - tanto da UERN quanto das Legislações
Nacionais e internacionais de Educação Especial - buscando promover e ampliar intercâmbio com diversas entidades,
objetivando o gerenciamento, a transmissão e a fixação de técnicas e metodologias no campo do ensino da Educação
Especial. Desta forma, a educação especial objetiva melhorar o fazer, tendo necessariamente que maximizar as habilidades de ações práticas, como ato reflexivo. Esta, deve ser a luta pela verdadeira emancipação da pessoa com necessidade
especial, do ponto de vista de uma visão transformadora do mundo, libertadora, comprometida com a construção de novos
saberes. Dessa forma, diante de um novo modo de fazer educação, em que a informação e o conhecimento são o arrimo
do desenvolvimento das nações incluídas no processo de globalização mundial em curso, a inclusão universitária constitui
um significante suporte à participação de todos os cidadãos no processo de tomada de decisões.

Conclusão
O saber acadêmico possibilita a geração de singularidades que desembocam em novos modos de produzir. É nesse
espaço que se inserem as atividades do DAIN, através da institucionalização da inclusão universitária, na busca de contribuições que efetivamente conduzam à melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade.
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Resumo
A atual política educacional no contexto brasileiro com base na legislação vigente preconiza a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Nessa perspectiva,
este trabalho objetiva descrever a história da criação da Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidade
Educacional Especial – CAENE, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, ancorando-se na pesquisa documental. Os resultados sinalizam para um conjunto de ações que têm contribuído de forma significativa para a participação
e autonomia dos estudantes com necessidades educacionais especiais na vida acadêmica e social na UFRN. Apesar dos
avanços, as especificidades das demandas desses estudantes sinalizam para a necessidade de desenvolvimento de ações
permanentes que garantam o sucesso de sua formação acadêmica.
Palavras-chave: Ensino Superior. Necessidades educacionais especiais. Núcleo de Acessibilidade.

Introdução
O acesso de estudantes com Necessidades Educacionais Especiais - NEE, especificamente daqueles com deficiência,
no Ensino Superior, não é mais uma utopia nas universidades brasileiras, inclusive na UFRN.
No Brasil, do ponto de vista legal, constatam-se vários documentos (Constituição Federal/88, Lei nº 10.436/2002,
Decreto nº 5.296/04, Decreto nº 7.234/2010, Decreto nº 7.611/2011, entre outros) que merecem ser destacados no âmbito
do Ensino Superior (BRASIL, 1988; 2002; 2004; 2010; 2011).

A UFRN e o atendimento aos alunos com NEE
A trajetória da UFRN pela construção de uma política de inclusão para estudantes com NEE se destaca a partir do
ano de 2001, considerando-se os dados encontrados em documentos oficiais (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE, 2002; 2003; 2007).
É importante ressaltar, nesse processo, que a presença de estudantes com deficiência física na UFRN já acontece
desde a década de 80, assim como todo um movimento em favor da discussão da educação inclusiva, precisamente a partir
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de 1988, liderado pela Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, do Departamento de
Educação da UFRN, coordenado pela Profª Drª Lúcia de Araújo Ramos Martins, contribuindo sobremaneira para a pesquisa
na área e para a formação dos professores, no que diz respeito ao atendimento voltado para os estudantes com deficiência,
nas instituições de ensino regular.
Já em 2000, a Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, em parceria com a Comissão Permanente do Vestibular COMPERVE, atendendo às prerrogativas do Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 (BRASIL, 1999), estabeleceu
mecanismos para atender às necessidades das pessoas com deficiência no que diz respeito ao processo seletivo do vestibular. Desde então, a COMPERVE, a cada ano, vem se estruturando para oferecer aos estudantes com diferentes tipos de
NEE os apoios necessários previamente solicitados, para que estes possam realizar suas provas em condições de igualdade.
No entanto, só a partir de 2001 que, em função do ingresso de três estudantes com deficiência visual para os cursos
de graduação em Filosofia, Economia e Ciências Sociais, ocorreu uma mobilização com vistas a propor ações que garantissem condições de permanência com qualidade desses estudantes na universidade.
No período de 2002 a 2009, várias ações foram desenvolvidas buscando-se atender às demandas dessa nova realidade institucional, destacando-se: I Seminário de Educação Inclusiva, promovido pela PROGRAD; parceria com o Instituto
de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC/RN); criação, na Biblioteca Central Zila Mamede, do
“Espaço Inclusivo” que pudesse disponibilizar os recursos e equipamentos necessários para atender às necessidades desses estudantes; contratação de bolsistas para assessorar os discentes com deficiência visual nas atividades acadêmicas;
criação de comissão com a finalidade de elaborar política de inclusão de alunos com deficiência na UFRN (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007); aprovação de projetos institucionais em editais do Programa Incluir, do MEC
(MELO, 2006; 2008); realização de workshop visando a estruturação do núcleo de acessibilidade com a participação do
Programa USP Legal, da Universidade de São Paulo/SP e do Programa de Acompanhamento ao Estudante com Necessidades
Educacionais Especiais – PROENE, da Universidade Estadual de Londrina/PR.

A institucionalização da Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com
Necessidade Educacional Especial – CAENE
Após quase uma década de discussões, a UFRN, visando dar resposta à legislação vigente e às suas diretrizes
institucionais, cria no ano de 2010 a Comissão Permanente Núcleo de Apoio ao Estudante com Necessidade Educacional
Especial – CAENE, por meio da Portaria Nº 203, de 15 de março de 2010-R, vinculada à Reitoria, que tem por finalidade
apoiar, orientar e acompanhar a política de inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais, no âmbito
da UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010a).
A CAENE tem por missão propor ações para eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, de comunicação
e pedagógicas, visando garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso com sucesso do público alvo a que se
destina: alunos com deficiência, altas habilidades/superdotação, transtorno global do desenvolvimento e transtornos de
aprendizagem. Seus objetivos principais são: a) intervir e acompanhar a trajetória do estudante com NEE da UFRN, mediando o suporte educacional para o desenvolvimento de seu processo ensino aprendizagem e acompanhar a política de
3 COMUNICAÇÕES ORAIS – 3.19 INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 79

inclusão do estudante com NEE na UFRN visando contribuir para a tomada de decisões e fortalecimento dessa política em
nível institucional.
Dentre os apoios ofertados aos estudantes com NEE, citam-se: procedimentos e recursos de ensino-aprendizagem e
avaliação apropriados à especificidade do aluno com NEE; materiais pedagógicos de leitura e escrita em Braille, impressos
em fonte ampliada, ledores; recursos tecnológicos (softwares diversos, órteses para digitação, periféricos adaptados como
mouse, teclado e acionadores; impressora Braille, CCTV, entre outros); mediadores para a compreensão da escrita e da
fala (tradutor-intérprete de LIBRAS), flexibilização na correção das provas para alunos surdos, comunicação alternativa;
adequação de mobiliário, equipamentos e ambientes acessíveis.

Metodologia
Considerando a natureza do estudo, a metodologia pautou-se na pesquisa documental levando-se em consideração
as fontes de informações institucionais relacionados à legislação, aos documentos, aos registros de relatórios e projetos, com
vistas a subsidiar a análise da construção do processo de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais
na UFRN. Para Ludke e André (1986, p.39), essas fontes de informações “surgem num determinado contexto e fornecem
informações sobre esse mesmo contexto”.

Resultados e discussão
A institucionalização da CAENE na UFRN evidencia uma série de avanços significativos na comunidade universitária,
dentre os quais: a criação da Resolução nº193/2010-CONSEPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
2010b), criação do Laboratório de Acessibilidade, na Biblioteca Central Zila Mamede, disponibilizando tecnologia assistiva e
material pedagógico acessível; acessibilidade do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA; criação
do site www.caene.ufrn.br na página da UFRN, divulgando informações sobre a inclusão de estudantes com NEE; política
de inclusão da UFRN no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2011-2019); formação continuada de docentes e
servidores, através de cursos, palestras e eventos visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem e do atendimento
oferecido a essas pessoas na instituição; atendimento e acompanhamento de alunos com NEE e orientação a docentes e
gestores; estabelecimento de bancas especiais no processo seletivo vestibular disponibilizando recursos aos candidatos
com deficiência, inclusive produzindo e publicando o edital em formatos acessíveis, para candidatos com deficiência visual
e surdez; contratação de intérprete de LIBRAS, diagnóstico das condições de acessibilidade física, entre outras.
O ingresso de estudantes com necessidades educacionais especiais no ensino superior tem suscitado por parte
das instituições a criação de setores que respondam às demandas desses estudantes de modo a garantir a igualdade de
oportunidades.
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Conclusão
Constata-se que a presença da CAENE na UFRN tem sido um referencial importante de articulação dentro da instituição que tem fortalecido a política de inclusão e desenvolvido ações em prol da melhoria da qualidade do processo
ensino-aprendizagem dos estudantes com necessidades educacionais especiais.
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3.20 PROJETO APOIO PEDAGÓGICO A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL
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Resumo
O “Apoio Pedagógico a Estudantes com Deficiência Visual” (APEDV) é um projeto de extensão realizado por uma equipe da
UFRN (professor-coordenador, bolsistas e voluntários), em parceria com a CAENE (Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais – UFRN) e com o IERC (Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos
do Rio Grande do Norte). Pretendemos ampliar as oportunidades de sucesso acadêmico dos alunos com deficiência visual,
seja na escola, seja na universidade. Para tanto, uma equipe de bolsistas e voluntários se reveza, desde março de 2012,
no atendimento a crianças e adolescentes com DV matriculados no Ensino Fundamental e Médio, auxiliando-os em suas
tarefas escolares, notadamente em português e em matemática, por meio da leitura em voz alta de textos e exercícios, e de
explicações utilizando-se material adaptado (fonte ampliada, materiais tácteis etc). Os resultados parciais da ação incluem o
atendimento de aproximadamente 20 (vinte) alunos, que vêm obtendo melhores notas na escola desde que têm recebido o
acompanhamento da equipe APEDV. Paralelamente, vimos conquistando a adesão dos pais e responsáveis, que percebem,
em nosso esforço, a importância de se investir na educação dos alunos com necessidades educacionais especiais.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Deficiência visual. Apoio pedagógico.

Introdução
Este projeto é realizado em parceria com a CAENE (Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades
Educacionais Especiais – UFRN) e com o IERC (Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte), e
conta com o financiamento da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, que nos cedeu 4 (quatro) bolsas de extensão.
O ponto de partida de nossa ação surgiu ao trabalharmos no concurso Vestibular UFRN 2012, em novembro de 2011,
ocasião em que constatamos as particularidades dos candidatos com deficiência visual numa situação de prova / concurso
público. Percebemos que fornecer provas em Braille e em fonte ampliada, bem como o auxílio de ledores e escribas, apenas
no momento da prova não é o suficiente, pois tais recursos deveriam ter sido oportunizados a esses alunos em toda a sua
trajetória escolar. O resultado disso é o número reduzido de alunos com DV que conseguem ingressar no Ensino Superior, o
que se traduzirá numa maior dificuldade, para esses indivíduos, de conseguirem boas colocações no mercado de trabalho.
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Metodologia
Detectado esse problema, vislumbramos a possibilidade de acompanhar os alunos com DV ainda no Ensino Fundamental e Médio, oferecendo-lhes os recursos adequados ao seu bom desempenho escolar o que, a longo prazo, se
reverterá em melhores condições de êxito no Vestibular. Destarte, organizou-se uma equipe de bolsistas e voluntários
que vêm, desde março de 2012, promovendo sessões de acompanhamento pedagógico a alunos com DV, matriculados
na rede regular de ensino, e que frequentam o Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do RN (IERC), no Bairro
Alecrim, em Natal. A direção do Instituto cedeu ao projeto duas pequenas salas, suficientes, cada uma delas, para
acomodar grupos de até cinco ou seis alunos, mais o tutor. Os quatro bolsistas do Projeto se revezam no atendimento
dos alunos, cada um deles ocupando uma das salas, sendo dois pela manhã, e dois à tarde. Os alunos trazem à equipe
seus materiais escolares, informando aos tutores qual a matéria vista naquela semana, e a equipe se encarrega de
revisar os conteúdos, adaptando as explicações às necessidades dos alunos. Em geral, faz-se a leitura em voz alta dos
textos e exercícios, discutindo-os com os alunos. Nas matérias que exigem explicação mais detalhada (matemática,
por exemplo), utiliza-se, no caso dos alunos com baixa visão, caneta hidrocor preta (que proporciona bom contraste),
em fontes ampliadas; se forem cegos, utiliza-se a escrita Braille (para textos, ditados etc.) e o sorobã (ábaco japonês
utilizado pelos deficientes visuais para realizar as quatro operações matemáticas). Além disso, sempre que necessário
a equipe confecciona materiais tácteis para melhor explicar os conteúdos aos alunos cegos. O interessante é que, ao
chegarem ao Projeto, os bolsistas e voluntários não conheciam o Braille ou o sorobã, e os rudimentos básicos lhes foram
passados pelos próprios alunos cegos. Entendemos que essa troca de informações é extremamente salutar, pois, além
de a equipe do projeto efetivamente aprender as ferramentas adequadas àqueles alunos, estes se sentem valorizados,
por perceberem seu potencial como sujeitos ativos, transformadores do seu ambiente.

Resultados e discussão
Aplicar uma ação intervencionista que pretende oportunizar conhecimento a alunos deficientes visuais oriundos de
famílias de baixa renda representa um enorme desafio. A maioria dos alunos que frequentam o APEDV são vítimas de uma
tendência geral, em que certa dose de paternalismo, por parte da família, aliada à ignorância da importância de se investir
nos estudos, acaba atrapalhando o desenvolvimento intelectual e acadêmico desses adolescentes. Um testemunho disso é
que encontrarmos, com frequência, alunos ociosos nas dependências do Instituto. De fato, é comum que passem o dia inteiro
sentados na quadra ou na recepção, “jogando conversa fora”. Também é comum que deixem de ir ao Apoio Pedagógico
para frequentarem as aulas de Karatê ou de “Golbol” (versão adaptada do futebol para pessoas cegas). Não questionando
a importância da atividade física, acreditamos que o conhecimento de conteúdos como português, matemática etc. é que
contribuirão para o sucesso acadêmico e para a inserção cultural e profissional desses indivíduos.
Outro problema detectado diz respeito à conduta de alguns pais e responsáveis, que às vezes interrompem as aulas,
chamando os alunos para irem embora. Esse comportamento faz com que os alunos se desconcentrem e realizem as
atividades às pressas. É também revelador de que os próprios pais – em geral pessoas de baixa escolaridade –, não têm
dimensão da importância da educação na vida dos filhos.
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Outra grave situação detectada pelos bolsistas, e que confirma a atitude paternalista da sociedade para com as
pessoas com deficiência, é descrita a seguir. Consultando o caderno que um dos alunos trouxera à aula, os bolsistas constataram, atônitos, que a professora não apenas não havia corrigido nenhuma atividade, como tinha feito anotações elogiosas
(“muito bom”, “parabéns” etc.) em atividades que apresentavam desde problemas de ortografia, pontuação e acentuação
a respostas que não guardavam nenhuma relação com o enunciado das questões.
Diante de tudo isso, percebemos a importância do trabalho que vimos desenvolvendo, não apenas na transmissão
de conteúdos, mas também no que se refere a uma mudança de mentalidade dos alunos e pais (e mesmo de alguns professores). Acreditamos que os verdadeiros resultados do projeto serão colhidos a longo prazo, com o ingresso dos alunos
com DV no Ensino Superior e, por extensão, no mercado de trabalho. Por ora, apontamos o atendimento constante de
aproximadamente 20 (vinte) alunos, que desde que têm tido o acompanhamento da equipe APEDV vêm obtendo melhores
resultados na escola e têm se sentido mais estimulados em suas atividades acadêmicas.

Conclusões
Pudemos perceber, até agora, que o Projeto tem tido um impacto positivo na vida escolar dos alunos com DV, pois
estamos suprindo uma lacuna existente na Escola Regular. Ocorre que muitos professores, por não saberem como lidar com
esses alunos, muitas vezes os ignoram, delegando aos colegas de classe a responsabilidade de lhes passar as informações
da aula. Assim, os alunos com DV vão acumulando déficits de conteúdo, muitas vezes chegando à adolescência com grande
deficiência na leitura e escrita e sem saber realizar operações matemáticas básicas.
Esperamos, enfim, que este relato de experiência sirva como estímulo e, dentro de suas limitações, como orientação
para que outros colegas professores, com ou sem formação na área de educação especial, conduzam projetos semelhantes.
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Resumo
Este artigo mostra como a participação dos estudantes com deficiência foi fundamental para que a Universidade de Brasília
garantisse o direito à educação superior. Para isso, apresentamos, no primeiro momento, o processo de construção das
diretrizes educacionais para pessoas com deficiência através das legislações que tratam desse tema em âmbito nacional,
norteando as instituições de ensino superior na promoção da inclusão dessa parcela de estudantes. Mesmo com o aparato
legal disponível, somente com o ingresso dos primeiros estudantes com deficiência nas universidades é que as ações
puderam se tornar mais efetivas. Na Universidade de Brasília, esses estudantes foram fundamentais na construção de uma
política de atenção permanente, que desse as condições necessárias para que esses alunos tenham uma vida universitária
plena, desde o processo de seleção até a diplomação. O artigo mostra que para atingir resultados concretos que promovam a inclusão de qualquer grupo social é preciso deixar que eles mesmos indiquem suas necessidades e expectativas,
contribuindo na elaboração das políticas voltadas para seu atendimento.
Palavras-chaves: Deficiência. Educação. Inclusão. Universidade de Brasília.

Introdução
A educação de pessoas com deficiência é encarada como um desafio para a sociedade. A discriminação que essas
pessoas vêm sofrendo ao longo dos milênios só começou a ser alterada na segunda metade do século passado, quando
um grupo de intelectuais deficientes alçaram voz e anunciaram que a deficiência não é produto de um corpo com impedimentos mas, sim, responsabilidade de uma sociedade construída para não atender as minorias estigmatizadas como fora
dos ditos padrões.
Os sistemas educacionais seguiram a lógica corrente, e somente com essa nova concepção de deficiência, passaram a não mais segregar esses alunos. A construção de leis que garantissem a inserção dos deficientes nos ambientes
educacionais regulares não assegurava apenas uma vida acadêmica, mas também a participação na sociedade. Essas
conquistas não foram uma concessão caridosa da sociedade, mas sim fruto da luta dos deficientes pelo reconhecimento
de seus direitos como cidadãos.
Este artigo traz uma revisão de literatura que busca mostrar a importância que as leis e decretos federais têm para
que as instituições de ensino assegurem o direito dessas pessoas à educação. Além disso, são também meios para que os
deficientes possam exigir que seu direito seja respeitado.
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Em seguida, é mostrado como a participação dos estudantes com deficiência foi fundamental para que a Universidade
de Brasília pudesse trabalhar na consolidação de uma política de atenção a esses estudantes.

Revisão de Literatura
O debate sobre a educação inclusiva esteve centrado na educação básica, o que pode demonstrar como a exclusão
dos estudantes com deficiência estava acentuada. Para se ter uma ideia, no que diz respeito à formação de deficientes no
ensino superior brasileiro, somente em 1989 foi publicada uma lei que dispunha sobre o tema e, mesmo assim, demoraram
dez anos para que essa lei fosse regulamentada pelo Decreto 3.298 de 1999 (SOUZA, SOARES E EVENGILISTA, 2003).
O Decreto também definia medidas que as instituições de ensino superior deveriam adotar com o objetivo de promover
uma igualdade de condições e assim garantir a permanência desses estudantes. Pelo texto do Decreto, as instituições teriam
que “oferecer adaptações de provas e os meios necessários previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência”
(BRASIL, 1999, grifo nosso), o que coloca a responsabilidade da adequação das universidades nas pessoas com deficiência.
Nesse sentido, se não houvesse estudantes com deficiência ficaria a universidade desobrigada a oferecer condições
de permanência para essa parcela da população. A solução para esse equívoco veio no mesmo ano de 1999, quando o Ministério da Educação editou uma portaria colocando que a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais seria um
item obrigatório a ser avaliado para autorização e reconhecimento de cursos superiores, bem como para o credenciamento
de novas instituições. Visando cumprir as normas legais, as instituições começaram a modificar suas estruturas físicas.
Ressalta-se que segundo dados de Ministério da Educação, em 2003, haviam 5.078 estudantes com necessidades
especiais no ensino superior. Já em 2007, esse número saltou para 11.999 (VIEIRA, IMPERATORI e RODRIGUES, 2010)

Resultados e Discussão
A partir da década de 1980, os primeiros alunos com deficiência começaram a ingressar na Universidade de Brasília,
mas esses se depararam com a falta de condições físicas e pedagógicas para frequentarem seus cursos regularmente.
Segundo dados do Sistema de Informações Acadêmica da Graduação e Pós-Graduação – SIGRA/SIPPOS houve somente
12 estudante com necessidades especiais formados antes de 1999. Os primeiros alunos com deficiência chegaram à
Universidade de Brasília na década de 1980, mas como não havia um mecanismo que registrasse esses alunos como
deficientes, o que só foi criando no ano de 1987.
As reivindicações para que fossem realizadas mudanças no sentido de possibilitar condições de permanência nos
cursos partiram dos estudantes com necessidades especiais. Em 1987 ocorreram as primeiras ações para o tratamento da
questão e, três anos mais tarde, foi criada uma comissão que deveria propor ideias concretas para atender os estudantes
com necessidades especiais definindo uma política de atenção permanente a esses estudantes. A comissão concluiu que
a política de ensino especial deveria ser institucionalizada e incluir ações nas áreas de ingresso e permanência, além da
formação dos professores nessa área. Dessa forma, a universidade passou a elaborar uma política de inclusão que superasse
as ações isoladas (SOUZA, SOARES E EVANGELISA, 2003).
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Quatro anos depois, a Diretoria de Desenvolvimento Social – DDS do Decanato de Assuntos Comunitários – DAC,
órgão responsável pela política de assistência estudantil na instituição, faz uma proposta de mudança na forma de gerir as
ações voltadas para estudantes com deficiência. Dessa proposta, em 22 de outubro de 1999, é criado o então Programa de
Apoio ao Portador de Necessidades Especiais da UnB – PPNE constituído então por seis grupos de trabalhos que envolvia
setores estratégicos da Universidade. (ibid). Ganha destaque o Grupo de Trabalho PPNE-Universitário, formado por estudantes
de graduação e pós-graduação cadastrados no programa com alguma necessidade especial.
As ações do PPNE, que passou a ter o nome de Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, visam
propiciar e garantir condições para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes com necessidades especiais por meio
da consolidação de uma rede de apoio da universidade e da garantia de uma prática cidadã na comunidade universitária.
O PPNE tem por objetivo articular a formação de profissionais e o desenvolvimento de pesquisa e trabalhos na área da
deficiência; promover a integração das pessoas com deficiência da UnB com toda a comunidade universitária; eliminar
as barreiras arquitetônicas nos campi; e orientar os colegiados dos cursos nas questões que tratem do educando com
necessidades especiais (VIEIRA, IMPERATORI e RODRIGUES, 2010).

Conclusões
A inclusão das pessoas com deficiência é um fato que só se tornou possível devido às reivindicações que esse grupo
passou a fazer. Somente com a entrada dessas pessoas na universidade é que se percebeu como a falta de condições físicas
e pedagógicas era excludente, uma vez que não havia condições de igualdade para que os deficientes pudessem participar
plenamente da vida acadêmica. A mobilização pela qual a universidade passou foi motivada pela existência e protagonismo
desses alunos e só a partir daí é que se buscou estabelecer uma política que atendesse as necessidades desse grupo.
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Resumo
Nos últimos anos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) vem recebendo, cada vez mais, estudantes que
apresentam uma condição especial, como: deficiência física, auditiva ou visual, doenças crônicas, dificuldade para aprendizagem ou para comunicação por meio da fala, leitura ou escrita ou uma condição múltipla, além dos transtornos emocionais.
Para esses estudantes, suas condições especiais geram limitações ou dificuldades, que podem produzir necessidades
educacionais especiais . Na UFRN, no ano de 2010, foi estruturada uma Comissão Permanente de Apoio aos Estudantes
que apresentam necessidades educacionais especiais (CAENE), visando a contribuir para a inclusão desses alunos no seu
processo de aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo descrever sobre os Grupos Terapêuticos, uma das atividades
desenvolvidas pela CAENE, que acolhe os estudantes no momento do ingresso à Universidade e durante toda a sua trajetória acadêmica. Do ponto de vista metodológico os grupos terapêuticos são realizados, quinzenalmente, participando os
estudantes com NEE e as psicólogas e a assistente social da CAENE. Conclui-se que esta atividade permite aos profissionais
da CAENE, conhecer os principais eventos estressores presentes no cotidiano acadêmico desses estudantes, contribuindo
para que eles possam desenvolver estratégias adaptativas importantes para o enfrentamento dessas dificuldades, além de
minimizar angústias e sentimentos de isolamento vividos por esses estudantes, através da troca de experiência.
Palavras-chave: Ensino Superior. Necessidades Educacionais Especiais. Grupos Terapêuticos.

Introdução
Nos últimos anos, as universidades brasileiras estão recebendo, cada vez mais, estudantes que apresentam uma
condição especial, como: deficiência física, auditiva ou visual, doenças crônicas, dificuldade para aprendizagem ou para
comunicação por meio da fala, leitura ou escrita ou ainda uma condição múltipla. Para esses estudantes, suas condições
especiais geram limitações ou dificuldades, que podem produzir necessidades educacionais especiais (NEE) (FERREIRA,
2007), além dos transtornos emocionais que, muitas vezes, advém com a condição vivida.
Diante disso, faz-se necessário que as instituições de ensino superior garantam, para esses estudantes, o desenvolvimento de estratégias institucionais que facilitem a expressão plena do seu potencial (MOREIRA, 2005). Para isso, desde de
2010, a UFRN estruturou uma Comissão Permanente de Apoio aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais
(CAENE), com o propósito de assegurar a esses estudantes o direito à igualdade de oportunidades, pois não basta inserir a
pessoa com limitações ou dificuldades na instituição educacional.
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Segundo Ferreira (2007), a inclusão é um processo complexo, que deve garantir a esse aluno condições favoráveis
para a aquisição do conhecimento e à aprendizagem, a partir de propostas adequadas às necessidades individuais. Além
disso, envolve a remoção de todo e qualquer tipo de barreira (arquitetônica, atitudinal, de comunicação e de aprendizagem,
entre outras), para que se promova a construção de um espaço psicológico que garanta o desenvolvimento das potencialidades de todas as pessoas, independente das suas diferenças individuais.
Os estudantes universitários com NEE deparam-se, no seu cotidiano, com inúmeros desafios e obstáculos, além das
dificuldades próprias à sua condição especial. Esses obstáculos podem ser vividos como eventos estressores, o que pode
comprometer sua permanência e a conclusão de curso com sucesso no contexto universitário.
Os índices de evasão escolar por parte desses estudantes é alto (RIBEIRO, 2005), por isso se faz necessário compreender como os principais eventos estressores podem interferir na permanência e desempenho acadêmico dos estudantes
com NEE.
Dessa forma, uma das atividades da CAENE é oferecer um espaço formal e protegido, que favoreça a esses alunos,
a expressão das suas dificuldades, medos e desafios, minimizando sentimentos de ansiedade e isolamento social. Este
trabalho, portanto, visa a descrever sobre a dinâmica dos grupos terapêuticos e sua importância para a diminuição da evasão
escolar, que é alta no meio desse grupo de estudantes.

Metodologia
Nos períodos de 2011.2 e 2012.1, os grupos terapêuticos funcionaram no Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA),
de forma quinzenal, sob a responsabilidade dos profissionais (psicólogas e a assistente social) da CAENE. Neste período,
foram realizados 6 grupos, com a presença, em média, de 7 estudantes que apresentam NEE, por grupo.
Os grupos foram conduzidos por uma facilitadora, que permitia aos estudantes expressarem-se livremente, de modo
que trocassem experiências, compartilhando angústias e ansiedades vividas no seu cotidiano acadêmico.
Os referidos grupos estão vinculados à CAENE (Comissão Permanente de Apoio aos Estudantes com Necessidades
Educacionais Especiais), comissão criada pela Portaria n° 203 de 15 de março de 2010, com a finalidade de apoiar, orientar
e acompanhar a política de inclusão de estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), na UFRN.

Resultados e discussão
Pôde-se perceber, através das falas dos estudantes com NEE, que, geralmente, sentem-se inferiorizados, “diferentes”
dos colegas, muitas vezes, em sala de aula, não querem “atrapalhar”. Em função disso, muitos se calam diante das dúvidas
que surgem, buscando o isolamento social e comprometendo o seu processo de aquisição de conhecimento e aprendizagem.
Diante disso, os grupos terapêuticos, através da troca de experiências, ajudam-os a enfrentar as incertezas, os
medos e as inseguranças que fazem parte da realidade universitária desses estudantes, promovendo condições para o seu
desenvolvimento integral, como também para a superação das barreiras e limitações existentes.
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Por exemplo, deparamo-nos com relatos de estudantes com deficiência auditiva, que por não se sentirem acolhidos
e aceitos pela turma e também pelo professor, sentam-se nas últimas cadeiras da sala, o que dificulta ainda mais o seu
acesso à informação e, consequentemente, à sua aprendizagem.
Essas situações, segundo relatam, são vivenciadas como estressantes, até porque, na maioria das vezes, eles não
conseguem se expressar, sentem vergonha da sua condição, não reivindicam os seus direitos, outros nem conhecem os
seus direitos. Isso pode gerar apatia e desmotivação ao processo de aprendizagem.

Conclusões
Acredita-se que esses grupos estão em consonância com o propósito da CAENE, que tem como missão propor ações
para eliminação de barreiras atitudinais na UFRN, visando a garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso com
sucesso de estudante com NEE.
Dessa forma, esses grupos têm favorecido aos estudantes aceitar a sua condição, contribuindo para o fortalecimento
da sua estrutura psíquica, ajudando-os a reivindicar os seus direitos para a superação das suas limitações, e para a permanência e conclusão bem sucedida do curso.
Além disso, os grupos têm permitido aos profissionais da CAENE conhecer o cotidiano do estudante com NEE, destacando os principais eventos estressores presentes no contexto acadêmico, com vistas a lhes proporcionar, apoio institucional
condizente com a sua realidade/ necessidade.
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RESUMO
O paradigma mundial da educação inclusiva impõe aos sistemas de ensino a necessidade de mudanças que viabilizem e
garantam o direito à educação de todos os alunos, independentemente de sua condição ou característica. Dentre as mudanças destacam-se as de ordem ambiental sendo imperativa a criação de espaços acessíveis, tendo em vista o significado
que assumem as barreiras arquitetônicas para exclusão social, principalmente das pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida. A proposta deste trabalho tem como objetivo sinalizar dentre as ações voltadas para acessibilidade na UFRN os
resultados de um projeto financiado pelo Programa Incluir MEC/SESu/SEESP (Edital 2006) que voltou-se para adequação
da acessibilidade dos espaços da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM). Metodologicamente foi desenvolvido por meio
de duas fases: a exploratória e a de intervenção. Esta última deu-se mediante o processo de reforma e adequação de determinados ambientes. Como produtos do projeto foram concretizadas as seguintes ações: sinalização tátil do piso interno;
sinalização em Braille das estantes da Seção de Circulação e a instalação da plataforma de percurso vertical. Pode-se
constatar que o impacto dessas ações se fez presente pelo fato de possibilitar a participação dos usuários, particularmente
dos estudantes com deficiência física e visual em igualdade de oportunidades, no que diz respeito à acessibilidade e usabilidade da informação, sobretudo a técnico-científica. A realização desta ação, possibilitada pela parceria com o MEC/SESu/
SEESP, imprimiu aos estudantes beneficiados a satisfação de ver seus direitos, enquanto cidadãos, sendo garantidos e as
expectativas para poder usufruir dos produtos e serviços oferecidos pela BCZM, na UFRN.
Palavras-chave: Acessibilidade, Biblioteca, Ensino Superior.

Introdução
O paradigma da inclusão social emerge em meados do século XX, em nível mundial, destacando na agenda de
discussão das políticas educacionais a necessidade das transformações nos sistemas de ensino para assegurar o acesso
e a permanência de todos na escola.
Neste contexto, o Brasil, em consonância com essa discussão, cria uma proposta de educação inclusiva pautada
em marcos legal, político e pedagógico que asseguram os direitos das pessoas com deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação à educação em todos os níveis de ensino, inclusive à educação superior.
Ressalta-se que o acesso a um sistema educacional inclusivo pressupõe a garantia das condições de acessibilidade,
necessárias à participação e autonomia dos estudantes público-alvo desta política em todos os ambientes que potencializem
seu desenvolvimento acadêmico e social.
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Considerando o foco do nosso estudo, merece ser destacado o Decreto nº. 5.296/2004 que estabelece normas gerais
e critérios básicos para o atendimento prioritário à acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No
seu Art. 24, determina-se que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade público e privado,
proporcionarão condições de acesso e utilização de todos seus ambientes ou compartimentos para pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios ginásios, instalações desportivas, laboratórios,
áreas de lazer e sanitários (BRASIL, 2004). E a Portaria nº. 3.284/2003, que dispõe sobre os requisitos de acessibilidade
às pessoas com deficiência, para instruir processo de autorização e reconhecimento de cursos e credenciamento de instituições (BRASIL, 2003).
Apesar da proteção das leis, pesquisas em nosso país revelam que muitos obstáculos ainda dificultam a proposta
de inclusão educacional, dentre as quais a falta de infraestrutura impedindo a acessibilidade aos espaços acadêmicos.
Visando fortalecer a política de inclusão no País, o Ministério da Educação – MEC, lança em 2005, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Especial – SEESP e Secretaria de Educação Superior – SESu, o Programa de Acessibilidade
na Educação Superior – INCLUIR, possibilitando as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, encaminharem propostas
de ações voltadas ao acesso à Educação Superior.
Com base nessa realidade é que o presente projeto foi desenvolvido como resposta aos dispositivos legais e por
opção por uma política institucional que privilegia a inserção social como uma de suas políticas estruturantes.
Nessa perspectiva, surge em 2006 a proposta de projeto insititucional focando o redimensionamento do espaço
físico da BCZM da UFRN. Isto se justificava em função da necessidade premente de adaptar esse espaço para promover
maior acessibilidade e permanência do usuário com deficiência, particularmente daqueles com deficiência física e visual.

Metodologia
O projeto envolveu duas fases: a exploratória e a de intervenção propriamente dita. A fase exploratória buscou naquele momento fazer um mapeamento de alunos com deficiência matriculados na UFRN e das ações desenvolvidas em prol
dessa população no âmbito da instituição, bem como do diagnóstico das prioridades para as adequações necessárias na
BCZM. Durante a fase de intervenção, com base nos dados da fase exploratória, que deram origem à proposta do projeto
institucional “Inclusão de alunos com deficiência na UFRN: promovendo ambientes acessíveis”, aprovado pelo Edital do
Programa Incluir do MEC (MELO, 2006), foi possível implementar obras e reformas estabelecidas, a saber: sinalização tátil
do piso interno; sinalização em Braille das estantes da Seção de Circulação e a instalação da plataforma de percurso vertical.

Resultados e discussão
A dimensão do impacto relacionado à proposta do projeto atrelado ao Programa Incluir dentro da UFRN foi constatada processualmente por meio do envolvimento e de ações dos diferentes setores da instituição, com vistas a promover a
acessibilidade e a permanência do aluno com deficiência em seu espaço acadêmico, haja vista as barreiras arquitetônicas
e a falta de sinalização em Braille, antes existentes no contexto da BCZM.
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Foi evidenciado na comunidade em geral, em função desse impacto, o significado que as reconfigurações dos espaços
físicos da referida biblioteca puderam proporcionar ao atendimento dos alunos com deficiência visual e física, no que tange
a inclusão social e digital, por meio das tecnologias de informação e comunicação ao seu alcance.
Ao término da execução do projeto acredita-se que os alunos com deficiência, particularmente os visuais e físicos,
poderão ter melhorias na qualidade do ensino, tendo em vista, a presença de um espaço apropriado na BCZM que lhes
permitam o acesso, a recuperação e a usabilidade da informação, como mencionado anteriormente.
Paralelamente ao desenvolvimento do projeto, algumas ações foram realizadas por diversos setores da UFRN buscando
suscitar reflexões no meio acadêmico sobre a questão da inclusão do aluno com deficiência no Ensino Superior. Dentre estas
ações, destacam-se: Portaria da UFRN, Nº555/07-R de 07 de agosto de 2007 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE, 2007) com o objetivo de elaborar uma política institucional de inclusão ao Aluno com Necessidades Educacionais
Especiais; produção de artigo resultante das discussões do projeto (OLIVEIRA; MELO; ELALI, 2008); desenvolvimento de
uma pesquisa intitulada “Estudantes com deficiência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte: perfil, necessidades
educacionais especiais e acessibilidade” (MELO, 2008) e Exposição de equipamentos, materiais especiais e recursos informacionais utilizados por alunos com deficiência no hall da BCZM, em fevereiro/2008, com divulgação no site da BCZM.

Conclusão
Com a execução deste projeto a UFRN afirma seu compromisso em tornar seus espaços acadêmicos e sociais
cada vez mais acessíveis; no entanto, para que a inclusão educacional seja efetivada é imprescindível o cumprimento dos
requisitos legais da acessibilidade dentro de uma política que garanta aportes orçamentários contínuos às instituições de
ensino para planejamento e execução de ações voltadas para diferentes tipos de acessibilidade.
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Resumo
Neste trabalho, relataremos as experiências vivenciadas por um dos Professores Surdos de Libras e uma dos Tradutores/
Intérpretes de Libras1 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e as estratégias desenvolvidas por esses profissionais
para a viabilização da comunicação do referido docente em alguns espaços institucionais desta instituição.
Palavras-chave: LIBRAS. Docente Surdo. Tradutor-Intérprete.

Introdução
Nesse início de Século XXI, o Brasil criou, mais do que nunca antes, dispositivos legais que versam sobre a acessibilidade da pessoa surda. Merecem destaque as Leis nº 10.098/2000 (“Lei da Acessibilidade”), 10.436/2002 (“Lei de Libras”)
e 12.319 (“Lei do Intérprete de Libras”); bem como o Decreto 5.626/2005 (que regulamenta as Leis nº 10.098 e 10.436).
Nos documentos supracitados, fica evidente a importância do profissional Tradutor-Intérprete de Libras para que o
Surdo tenha acesso aos diversificados espaços sociais, que utilizam predominantemente a Língua Portuguesa na comunicação corrente.
No âmbito educacional, a leitura desses documentos tem sido feita majoritariamente levando-se em conta a possibilidade de haver Alunos Surdos frequentando instituições de ensino. Isto é, raramente se pensa sobre as chances de adentrar
à escola ou à academia um Docente Surdo, e, por isso, em geral, não há antecipação no preparo para o recebimento e
efetiva inclusão desse sujeito em seu local de trabalho.
Atualmente, a UFRN não conta com alunos Surdos cuja Primeira Língua (L1) seja a Libras, mas tem três Professores
Surdos usuários dessa Língua (dois substitutos (campus Natal Central) e um efetivo (campus CERES/Caicó)). A Universidade
conta, também, com três Tradutores-Intérpretes de Libras (dois lotados em Natal e um lotado em Caicó). Neste trabalho,
pretende-se fazer um relato de experiências vivenciadas por um dos Professores Surdos lotados no Departamento de
Fundamentos e Políticas Educacionais do Centro de Educação de Natal e por uma dos Tradutores-Intérpretes de Libras que
atuam com esse Professor.

1

Língua Brasileira de Sinais.
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Metodologia
Como já mencionado, este trabalho trata de um relato de experiências, acrescentado pontualmente de impressões
dos envolvidos nas vivências narradas. Sua concretização se deu pelo encontro entre os autores para que fossem acordados
os tópicos a serem tratados. O Professor Surdo produziu um vídeo em que expunha suas impressões e considerações sobre
o tema, que foi enviado para a TILS. Essa, por sua vez, tomou as ideias centrais abordadas pelo Professor em seu vídeo
e produziu um texto que incluiu, também, suas próprias opiniões sobre o assunto. Posteriormente, redigido o texto inicial,
ambos voltaram a se encontrar para discutirem a pertinência dos fatos componentes da escritura, a inserção e a extração
de conteúdos, bem como para ajustes finais do texto.

Resultados e discussão
Um Professor universitário participa de variados eventos institucionais, constituídos por variados participantes, aglutinantes dos mais variados gêneros do discurso, celebrados nos mais variados graus de formalidade. Circular por esses
espaços de interação é, até certo ponto, natural para a maioria dos Docentes.
Para um Professor Surdo, usuário da Libras como sua L1, contudo, o efetivo adentramento aos ritos de convivência, seja com seus alunos, seja com seus colegas Professores, seja com seus superiores, requer que haja instrumentos
viabilizadores de sua comunicação com os demais envolvidos nas práticas sociais institucionais. O Tradutor-Intérprete de
Libras na UFRN tem atuado como um desses instrumentos, com a responsabilidade principal de estabelecer e manter a
compreensão entre os interlocutores (um usuário do Português e o outro usuário da Libras) em situações de comunicação
verbal. Discorramos um pouco mais sobre as situações em que a TILS autora deste trabalho tem atuado com o Professor
Surdo, também autor, e as táticas por eles desenvolvidas para a fluência na comunicação.

Comunicação em sala de aula
A maior parte da comunicação que o Professor Surdo desenvolve nesta Universidade acontece em sala de aula.
Pode-se pressupor, com base nessa afirmação, que a presença do Tradutor-Intérprete na classe à disposição do Docente
deve ser obrigatória e integral.
Embora isso possa ser uma realidade nas relações de trabalho entre outros Professores e outros TILS, o que tem
acontecido entre os dois sujeitos em questão é diferente: a Tradutora-Intérprete comparece apenas à primeira aula do Professor de Libras. Nessa aula, o conteúdo é teórico e predominantemente diz respeito à História da Educação dos Surdos no
Brasil, daí a necessidade, segundo o Professor, da presença de um TILS em sala, que faz a interpretação de sua sinalização
em Libras para o Português e, quando há a manifestação dos alunos, faz a interpretação do Português para a Libras, para
que o Docente compreenda e possa responder ao discente. Por ter uma concepção da disciplina de Libras que prioriza a
prática do uso da Língua e que objetiva a fluência do aluno, nas demais aulas a presença da TILS é dispensada e o docente
desenvolve estratégias de comunicação direta com os alunos.
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Comunicação no departamento em que atua
A maior parte dos eventos comunicativos em que o Professor está envolvido fora da sala de aula que requer a atuação do TILS ocorre dentro do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da UFRN, sobretudo quando há a
necessidade de comunicação entre ele e seus Coordenadores. Além da interação face-a-face, efetivada quando o Professor
comparece ao Departamento e, mediado pela intérprete, interage com o Coordenador e com outros funcionários desse
ambiente, a comunicação pode ser efetivada sem a presença física do Docente no Departamento. Nesse caso, pelo menos
dois recursos tecnológicos têm sido importantíssimos: o aparelho de telefonia celular e o computador.
O aparelho de celular tem sido utilizado para a comunicação via SMS do Professor com a TILS. As comunicações
estabelecidas por essa via são curtas, rápidas e de baixa complexidade. Seu conteúdo em geral é um lembrete, um recado,
uma pergunta que exige resposta simples. Vejamos alguns exemplos:
Quadro 1: exemplos de mensagens trocadas entre Docente e TILS via SMS
Professor

TILS

Boa tarde,urgente já mandei email p vc e dfpe
oi. por favor, olhe seu email urgente! novas turveja anexo ok? bjum
mas já pronto. bj.
Mensagem enviada em: 16/08/2012 às

Mensagem enviada em: 15/08/2012 às 14:52.

13:58.

O e-mail também se constitui importante ferramenta de comunicação entre o Docente e o TILS. Por meio dele são
conversados e transmitidos temas mais complexos e extensos. Por e-mails, além de conteúdos em Língua Portuguesa,
Professor e TILS trocam informações em LIBRAS, por meio de vídeos gravados e enviados em anexo. Afora isso, o Messenger (popular MSN) tem sido bastante utilizado, sobretudo por possuir o recurso de comunicação com vídeo. Com essa
ferramenta, podemos nos comunicar em Libras em tempo real. Para que esse tipo de comunicação fosse viabilizado, a
CAENE desta Instituição disponibilizou para a TILS um notebook com câmera acoplada.

		
Figura 1: Exemplo de comunicação via Messenger entre Docente e TILS.

Comunicação em outros espaços institucionais
Quando se faz necessária a comunicação do Professor Surdo em outros espaços institucionais, o TILS pode acompanhá-lo ou mediar seu diálogo por meio de e-mail ou ligações telefônicas. Por exemplo, há algum tempo, houve necessidade
de o professor solicitar a alteração de sua sala de aulas na Escola de Música. Ele gravou um vídeo em Libras fazendo sua
solicitação e justificando seu pedido. A TILS traduziu o vídeo para a Língua Portuguesa, remeteu ao Professor e ele o enviou
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para a Coordenação da Escola de Música. Em outras ocasiões em que se faz necessária a escrita em Língua Portuguesa,
com a qual o Docente tem dificuldades, a TILS tem intervindo com a escritura dos textos institucionais. No caso das ligações
telefônicas, o Docente grava um vídeo com seu conteúdo e a TILS repassa ao destinatário por telefone. Caso haja resposta
para o Professor, ela grava um vídeo com seu conteúdo e o remete a ele.

Conclusão
Em se tratando da acessibilidade comunicacional do Surdo em ambientes institucionais acadêmicos, não existem
fórmulas prontas. Embora a presença do TILS como mediador da comunicação do Surdo com o Ouvinte seja determinante
na inclusão daquele no ambiente de trabalho, verifica-se que são necessárias outras ferramentas viabilizadoras da comunicação para que a acessibilidade seja perene. As estratégias apresentadas nestas breves páginas foram desenvolvidas
de acordo com as demandas emergentes, as quais poderão ser acrescidas de outras à medida que a atuação do Docente
Surdo se ampliar no terreno universitário.
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