
 

1 
 

ANAIS 

 

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

DE PESSOAS COM CEGUEIRA, 

BAIXA VISÃO, SURDAS, 

ENSURDECIDAS E SURDOCEGAS. 
 

 

 

 

Natal/Agosto/2019 

 



 

2 
 

 

LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA 

THIAGO AUGUSTO COSTA E SILVA 

(Organizadores) 

 

 

EDUCAÇÃO E DIREITOS 

HUMANOS DE PESSOAS COM 

CEGUEIRA, BAIXA VISÃO, 

SURDAS, ENSURDECIDAS E 

SURDOCEGAS. 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN/2019 

 



 

3 
 

Realização 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Educação 

Programa de Formação de Professores 

 

Financiamento  

Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PPG 

Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPESQ 

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX 

Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEd 

 

Apoio 
 

Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação  

Base de Pesquisa sobre Educação de pessoas com 
Necessidades Especiais 

Comissão de Apoio ao Estudante com Necessidades 

Educacionais Especiais da UFRN  

Setor de Musicografia Braille e Apoio à inclusão da 

Escola de Música/UFRN 

Secretaria de Educação - Centro de Apoio Pedagógico 

para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual 

Profa. Iapissara Aguiar  

Centro Estadual de Capacitação e de Atendimento às 
pessoas com Surdez  

Secretaria Municipal de Educação – Setor de Educação 

Especial 

Livraria Paulinas Natal/RN 



 

4 
 

 

 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - 

Biblioteca Setorial Moacyr de Góes - CE 

Silva, Luzia Guacira dos Santos. 

  Educação e Direitos Humanos de pessoas com cegueira, baixa visão, 
surdas, ensurdecidas e surdocegas / Luzia Guacira dos Santos Silva, 
Thiago Augusto Costa e Silva (Orgs.). - Natal, 2019.  
   128 f.: il. 
  
    Anais - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação. 

    Orientadora: Profª. Drª. Luzia Guacira dos Santos Silva. 
     E-book.  
     ISBN:9788570641113 
 
   1. Educação Especial - Anais. 2. Educação Inclusiva - Anais. 3. Direitos 
Humanos - Anais. 4. Sensorialidade - Anais. I. Silva, Luzia Guacira dos 
Santos. II. Silva, Thiago Augusto Costa e. III. Título.  
 

 
RN/UF/BS - Centro de Educação     CDU 376-054.57 
 

 
Elaborado por Rita de Cássia Pereira de Araújo - CRB-15/804 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Prof. Dr. José Daniel Diniz  

Reitor 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Profa. Dra. Maria de Fátima Freire de Melo 

Ximenes  

 Pró-Reitora 

CENTRO DE EDUCAÇÃO  

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves  

 Direção 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

Profa.  Dra. Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães 

Coordenação 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Profa. Dra. Jacyene Melo de Oliveira Araújo 

Coordenação 

 

 



 

6 
 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS E 

POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO  

Prof. Dr. Adir Luiz Ferreira 

Chefia 

BASE DE PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO DE 

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Profa. Dra. Lúcia de Araújo Ramos Martins  

Coordenação 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA - I SENESEN 

 

Luzia Guacira dos Santos Silva (UFRN) Coordenadora 

Aldenora Bezerra da Silva (CAS/Natal-RN) 

Edilayne Christina Souza Cavalcanti Dias  (CAP-

RN/PPGEd) 

Emiliana Oliveira de Lima (CAS/Natal-RN) 

Juliana Pinheiro Magro (CAP/RN | SIA/UFRN) 

Heliana Soares de Medeiros (SME/Natal-RN) 

Érika Soares de Oliveira Araújo (SME/Natal-RN) 

Hiltnar Silva Muniz Rochael (SME/Natal-RN) 

Maria José Silva Lobato (SME/Natal-RN) 

Francisca Iara Bezerra da Cunha Souza (SME/Natal-RN) 

Elizabete Siqueira Ribeiro (PPGEd/UFRN) 
Laryssa Dantas da Silva (PPGEd/UFRN) 

Mariana Ramos da Silva Araújo (UFRN) 



 

7 
 

Andrialex William da Silva (PPGEd/UFRN) 
Gabriella Dantas de Lima (UFRN) 

 

COMITÊ CIENTÍFICO – I SENESEN 

Débora Regina de Paula Nunes (UFRN) 

Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo (UFRN) 

Jefferson Fernandes Alves (UFRN) 

Luzia Guacira dos Santos Silva (UFRN) 

Lúcia de Araújo Ramos Martins (UFRN) 

Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães (UFRN) 

 

PARECERISTAS AD HOC – 

I SENESEN 

 

 

Andréia Gomes da Silva (PPGEd/UFRN) 

Adriane Cenci (UFRN) 

Alcio Farias de Azevedo (PPGEd/UFRN) 

Cláudia Roberto Soares de Macêdo Nazário  

(NEI-PPGEd/UFRN) 

Érica Nazaré Arrais Pinto Pereira (PPGEd/UFRN) 

Francileide Batista de Almeida Vieira (CERES-UFRN) 

Gueidson Pessoa de Lima (IFRN) 

Jane Cleide Bispo dos Santos Silva  

(SME/Natal-RN |SIA/UFRN) 

Josenildo Pereira da Silva (PPGEd/UFRN) 

Jacyene Melo de Oliveira Araújo (UFRN) 

Linda Carter Souza da Silva (SEEC-RN) 



 

8 
 

Maria Karolina de Macêdo Silva (SME-Natal/RN) 

Lisiê Marlene da Silveira Melo Martins  

(SIA/PPGEd-UFRN) 

Luzia Guacira dos Santos Silva (UFRN) 

Olívia Morais Medeiros Neta (UFRN) 

Priscila Ferreira Ramos Dantas (SME-Natal/RN) 

Tarcileide Maria Costa Bezerra (PPGEd/UFRN) 

 

MONITORIA 

Alline Mayara Ferreira Laranjeira (UFRN) 

Ariana Targino do Nascimento (UFRN) 

Débora Ingrid da Costa Nascimento (UFRN) 

Gabriella Dantas de Lima (UFRN) 

Gabriele dos Santos Azevedo (UFRN) 

Herta Camila da Silva Cabral (UFRN) 

Ingrid Daniela Fernandes da Silva (UFRN) 

Laís Rodrigues Alves (UFRN) 

Luana Pereira da Cunha (UFRN) 

Maria do Socorro de Oliveira (UFRN) 

Maria Eduarda Capistrano da Câmara (UFRN) 

Maria Eduarda Oliveira (UFRN) 

Maria Helena Pontes dos Santos (UFRN) 

Mariana Ramos da Silva Araújo (UFRN) 

Mariana Moreira Salustino (UFRN) 

Nara Nathalie Nascimento dos Santos (UFRN) 

Roberta Lécia Guedes da Silva (UFRN) 

Thiago Augusto Costa e Silva (UFRN) 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não é certamente a falta da visão que nos afasta ou nos 

torna menos capazes de conviver e agir em harmonia com 

quem vê. Será sempre a ignorância, o preconceito, a falsa 

noção de compaixão”.  

(SÁ, Sergio. Aos olhos de um cego: inclusão e convivência com o 

deficiente visual. São Paulo, 2012, p .69) 
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O desejo em realizar um evento envolvendo o 

campo da sensorialidade foi sendo acalentado no 

desenvolvimento de estudos, formação e pesquisas 

realizadas, por mais de uma década, principalmente na 

área da deficiência visual como membro do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da UFRN e da Base de 

Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais, bem como nas parcerias 

estabelecidas com as secretarias de educação do 

Município de Natal/RN e do Estado do RN por meio 

das instituições especializadas: Instituto de Educação e 

Reabilitação de Cegos do RN (IERC); Centro de Apoio 

Pedagógico para Atendimento às Pessoas com 

Deficiência Visual Profa. Iapissara Aguiar (CAP/RN), 

APRESENTAÇÃO 
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e o Centro Estadual de Capacitação e de Atendimento 

às Pessoas com Surdez - (CAS- Natal/RN).  

O objetivo do evento foi debater questões 

relativas ao fazer pedagógico na perspectiva da 

educação inclusiva e dos direitos humanos, com vistas 

à ampliação de políticas afirmativas que não só 

assegurem os direitos constitucionais das pessoas com 

deficiência sensorial, mas que garantam a execução de 

ações que promovam o reconhecimento de sua 

capacidade em contribuir significativa e 

qualitativamente em diversas áreas da sociedade. 

Nesta primeira edição o foco do debate 

concentrou-se na temática: 

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS DE 

PESSOAS COM CEGUEIRA, BAIXA VISÃO, 

SURDAS, ENSURDECIDAS E SURDOCEGAS. 

A programação organizada em torno da temática 

promoveu conferência, palestras, mesas-redondas e 

roda de conversa com convidados nacionais e locais, 

sessões de apresentação de trabalho de pesquisa 

concluída e/ou em andamento e relatos de experiência, 
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pôsteres, lançamento de livros, bem como atrações 

culturais. 

Os trabalhos nas modalidades: Comunicações 

Orais (Pesquisas concluídas e em andamento), Relatos 

de experiência e Pôsteres (estudos desenvolvidos por 

graduandos), foram submetidos aos seguintes eixos 

temáticos: 

1. Educação escolar e Surdez- da educação infantil ao 

ensino superior 

2. Educação escolar, Cegueira e Baixa visão: da 

educação infantil ao ensino superior 

3. Educação escolar e Surdocegueira: da educação 

infantil ao ensino superior 

4. Pais e filhos com deficiência sensorial 

5. Atendimento educacional especializado a alunos 

com deficiência sensorial no contexto escolar e não 

escolar 

6. Educação e Direitos Humanos – a pessoa com 

deficiências sensoriais como foco 

7. Arte, corpo e Movimento – a pessoa com 

deficiências sensoriais como foco 
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8. Acessibilidade, tecnologia e inovação na sala de aula 

em favor de estudantes com deficiência sensorial 

9. Políticas de Educação Inclusiva: desafios atuais ao 

ensino a estudantes com deficiências sensoriais 

Os trabalhos apresentados, aqui resumidos, 

trouxeram contribuições valiosas para àqueles que 

atuam na Educação Especial, numa perspectiva 

inclusiva. Instigaram a curiosidade crítica e o desejo 

em continuar a promover e propagar a cidadania 

democrática e a lutar por escolas públicas, onde se 

exercita a ética, a solidariedade, a colaboração. Onde 

todos se lançam na aventura do saber saber, saber ser, 

saber fazer por meio de ações colaborativas e co-

responsivas em torno de um projeto educativo mais 

amplo, com vistas a construção de um mundo mais 

justo e democrático. 

Queremos, de maneira especial, agradecer a 

todos que, de alguma forma, colaboraram para a 

realização deste evento: aos palestrantes e a todos que 

trouxeram a riqueza de suas pesquisas e experiências 

para compartilhar através de exposições e textos; a 
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Comissão Científica que analisou os resumos 

submetidos; aos órgãos e instituições que nos 

apoiaram, entre os quais destacamos: As Pró-reitorias 

PROEX/PROGRAD/PPG/PROPESQ das quais 

recebemos FINANCIAMENTO por meio do EDITAL 

UFRN/02/2019; o Centro de Educação (UFRN), o 

Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED), O 

Programa de Formação Continuada (PROFOCO); o 

Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação 

(DFPE), a Comissão Permanente de Apoio a 

Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 

(CAENE/UFRN) - recentemente elevada à condição de 

Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (SIA/UFRN), 

ao Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às 

Pessoas com Deficiência Visual Profa. Iapissara Aguiar 

(CAP/RN), ao Centro Estadual de Capacitação e de 

atendimento às pessoas com surdez (CAS- Natal/RN), 

à Secretaria Municipal de Educação – por meio da 

Equipe do Setor de Educação Especial, a professores, 

doutorandos, mestrandos, graduandos de Pedagogia 

UFRN, envolvidos na organização do evento. 
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Não podemos esquecer-nos do apoio da Livraria 

Paulinas, que tem estado conosco em muitos eventos, e 

de amigos próximos que fizeram questão em colaborar 

para que atingíssemos os objetivos. 

Agradecemos, também, a todos e todas que dele 

participaram, de longe e de perto. Esperamos que cada 

um (a) tenha se sentindo acolhido (a) na cidade de 

Natal/RN e, em especial, em nossa Universidade. Que 

os momentos compartilhados durante este Seminário 

tenha deixado contribuições relevantes para a formação 

acadêmica e para a atuação profissional de todos, na 

promoção de ações propositivas em prol da educação 

escolar e inserção social de pessoas cegas, com baixa 

visão, surdas, surdocegas e ensurdecidas que, ao longo 

da história da humanidade, têm sido relegadas ao 

espaço do obscurantismo e da filantropia. 

Nosso muito obrigado! 

 

Luzia Guacira dos Santos Silva 

Coordenadora do evento 
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PROGRAMAÇÃO 

DIA 14/08/2019 – Quarta-feira 

8h – Credenciamento 

8h30 -11h - Abertura – Apresentação cultural – Músicos: 

Duo de violão José e Gessé (E.E. Miriam Coeli); José Souza 

voz e violão – Escola de Música/UFRN 

Mesa de Abertura 

Conferência – Deficiências sensoriais: percepção e 

cognição na apreensão do mundo.  

Coordenação: Profa. Dra. Lúcia de Araújo Ramos Martins 

(UFRN) 

Conferencista: Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves (UFRN) 

11h às 12h - Lançamento de Livros 

14h – 16h15 - Mesa Redonda – Acessibilidade, 

Políticas e Direitos Humanos na educação de 

pessoas com deficiência sensorial: da Educação 

Básica ao Ensino Superior. 

Coordenação: Profa. Dra. Francileide Batista de 

Almeida Vieira (CERES-UFRN) 

Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 

(UFRN) 

Prof. Dr. Leonardo Oliveira Freire (UFRN/ Instituto 

Caleidoscópio- Natal/RN) 

Prof. Esp.Joiran Medeiros da Silva (SEEC/RN) 
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16h30 às 18h - Palestra – Pessoas com surdocegueira 

e seu direito à escolarização 

Coordenação: Profa. Dra. Érika Soares de Oliveira 

Araújo – (SME/Natal-RN) 

Profa. Dra. Shirley Rodrigues Maia (Grupo Brasil/SP) 
 

DIA 15/08/2019 – Quinta-feira 

 

Exposição trabalhos do CAS/Natal-RN e CAP/RN 

8h às 10h15 - Atividade Cultural – Projeto intermãos 

(CAS- Natal/RN) 

Mesa Redonda – Arte, Música e Movimento como 

um direito, também, a pessoas com deficiência 

sensorial. 

Mediação: Profa. Dra. Adriane Cenci (UFRN) 

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves (CE/UFRN) 

Profa. Ms. Catarina Shin Lima de Souza (EMUFRN) 

Profa. Dra. Maria Aparecida Dias (DEF/UFRN) 

10h30 às 12h15 - Palestra – Multissensorialidade, 

percepção e linguagem: caminhos possíveis à 

aprendizagem dos fenômenos naturais por pessoas 

cegas. 

Coordenação: Profa. Dra. Rita de Cássia Barbosa Paiva 

Magalhães (UFRN)  

Prof. Dr. Eder Pires de Camargo (UNESP/SP) 
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14h às 17h - Mesa Redonda –As tecnologias assistivas 

em favor do ensino a estudantes cegos, surdos e 

surdocegos. 

 

Mediação: Profa. Dra. Katiene Symone de Brito 

Pessoa da Silva (UFRN) 

Profa. Mda. Juliana Pinheiro Magro (CAP/RN | 

SIA/UFRN) 

Profa. Dra. Flávia Roldan Viana (UFRN) 

 

16/08/2019 - Sexta-feira 

 

8h às 9h - Sessão de Pôster 

 

9h 10 às 12h15 - Comunicações Orais e Relatos de 

Experiência 

14h às 16h - Apresentação Cultural – Recital de 

Poemas – Thiago de Lima Torreão Cerejeira 

 

Mesa Redonda – Pesquisas em Educação no 

PPGEd/UFRN – Escolarização de pessoas com 

deficiências sensoriais no RN 

 

Mediação: Profª Dra. Jacyene Melo de Oliveira Araújo 

(UFRN) 

Palestrantes: 

Profa. Ms. Linda Carter Souza da Silva (SEEC – RN)  
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Profa. Ms. Jane Cleide Bispo dos Santos Silva (SME-

Natal/RN/SIA- UFRN) 

Prof.Ms. Rivaldo Bevenuto de Oliveira Neto (NEI - 

UFRN) 

Prof.Ms. Gueidson Pessoa de Lima (IFRN) 

Profa. Ms. Gisele Oliveira da Silva Paiva (UFRN) 

16h15 às 17h30 - Roda de Conversa: 

Responsabilidades sociais, éticas e educacionais das 

instituições de Atendimento Educacional 

Especializado. 

 

Mediação: Profa. Dra. Luzia Guacira dos Santos Silva 

(UFRN) 

Profa. Msd. Edilayne Christina Souza Cavalcanti Dias 

(CAP/RN)  

Profa. Emiliana Oliveira de Lima (CAS/ Natal-RN) 

Prof. Marcos Antônio da Silva (IERC) 

 

Encerramento 

Encaminhamentos do Fórum 

Apresentação Cultural – Banda Braille 
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 COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

 

AVALIAÇÃO DE ALUNOS SURDOS NO 

ENSINO MÉDIO: ENTRE O CONCEBIDO E 

A SUA EFETIVADADE 

 

Marcia Pereira de Sousa (POSEDUC/UERN) 

E-mail: mps_mar@hotmail.com  

 

Normândia de Farias Mesquita Medeiros 

(POSEDUC – UERN) 

E-mail: fariasnorma@hotmail.com 

 

Os desafios enfrentados pelos indivíduos surdos para 

aceitação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 

respeito às suas particularidades culturais são 

constantes ao longo dos anos. Pensando na perspectiva 

da educação inclusiva, que garante por lei a inserção e 

EIXO 1 - EDUCAÇÃO ESCOLAR E SURDEZ- DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO SUPERIOR 
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permanência de alunos surdos, pretende-se analisar o 

processo de avaliações aplicadas aos alunos surdos no 

contexto escolar. Como metodologia de pesquisa, 

adotou-se a abordagem qualitativa para a percepção das 

estratégias de avaliação de aprendizado aplicadas aos 

alunos surdos e, como instrumento de coleta de dados, 

optou-se pela observação participativa. Os resultados 

apontam para a compreensão de que dificuldades 

enfrentadas pelos surdos no processo de verificação de 

aprendizagem podem ser evidenciadas pelas notas 

baixas, reflexos da não-compreensão dos enunciados e, 

portanto, não-decodificação das questões e formulação 

de respostas inadequadas. Observa-se que alguns 

professores não conseguem avaliar de forma efetiva os 

surdos quando lançam mão apenas da prova escrita. 

Portanto, faz-se necessário adequar às práticas docentes 

e as avaliações, para que os alunos consigam 

acompanhar o processo e alcance de fato sucesso 

escolar. 

Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Surdez. 
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 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

ATUAÇÃO DO TRADUTOR INTERPRETE DE 

LIBRAS NO ENSINO SUPERIOR: IMPLICAÇÕES 

NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Francisca Katarina Oliveira – UFRN 

ce_kat@hotmail.com 

Mariana Damião Farias – UFRN 

mariannadamiao@gmail.com 

Adriane Cenci – UFRN (Orientadora) 

adricenci@gmail.com 

 

Resumo: 

Este relato objetiva apresentar uma experiência de 

atuação como Tradutor Intérprete de Libras e Língua 

Portuguesa (TILSP) durante a disciplina de Educação 

Especial e Inclusiva em uma turma do curso de Letras 

– Licenciatura em Libras/Língua Portuguesa como 

Segunda Língua, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), com a presença de 15 

estudantes surdos. Percebeu-se a lacuna de 

conhecimento prévio destes discentes acerca das 

temáticas da área de Educação Inclusiva que não 
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contemplam a educação de surdos, por não fazer parte 

da realidade vivenciada por eles e um desinteresse 

inicial para com a disciplina em si. Com a atribuição de 

traduzir e interpretar as atividades didático-

pedagógicas desenvolvidas nas instituições de ensino, 

de forma a viabilizar o acesso ao conhecimento dos 

conteúdos curriculares, o profissional TILSP tem a 

implicação de atuar não somente como um mediador 

linguístico entre surdos e ouvintes não usuários da 

Libras, mas também ser um partícipe ativo no processo 

de ensino-aprendizagem do aluno surdo, sendo um 

colaborador do docente responsável pela disciplina. 

(BRASIL, 2010; CORRÊA, 2015). Diante do 

panorama inicial e conclusivo dos estudantes surdos 

acerca dos conteúdos curriculares referentes à 

disciplina de Educação Especial Inclusiva e 

considerando o papel do TILS como mediador 

linguístico e partícipe educacional, constatou-se que os 

alunos puderam, de forma efetiva, ter a devida 

acessibilidade ao conhecimento proposto neste 

contexto relatado.  

Palavras-chave: Tradutor Intérprete de Libras. 

Educação Inclusiva. Estudantes Surdos. 
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INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNO SURDO NA 

PERSPECTIVA BILINGUE E 

INTERDISCIPLINAR 

Francisca Katarina Medeiros de Oliveira – UFRN 

ce_kat@hotmail.com 

 

Luzia Guacira dos Santos Silva - UFRN 

luzcirasantos@hotmail.com 

 

 

Resumo: 

Apresentamos uma experiência do uso de estratégias 

pedagógicas interdisciplinares bilíngues - Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e Língua Portuguesa (LP), 

proposta por uma das autoras, no exercício da função 

de Professora/Tradutora e Interprete de Libras em sala 

de aula comum, de uma escola da rede municipal de 

ensino, na cidade de Natal/RN, na tentativa de incluir 

um aluno surdo, sem língua estruturada. A mediação 

ocorreu em aulas de Artes, Inglês, Língua Portuguesa, 

Geografia e História, tendo a primeira como referência. 

Foram considerados três aspectos para aplicação das 

estratégias pedagógicas: a) Introdução dos sinais em 

Libras e palavras escritas em LP, no ensino da Arte; b) 

mailto:ce_kat@hotmail.com
mailto:luzcirasantos@hotmail.com
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a descoberta das habilidades do aluno surdo nas Artes e 

o seu uso para aumentar o vocabulário bilíngue; c) a 

necessidade de o aluno surdo comunicar-se com a 

turma. As estratégias utilizadas: Observação e registro; 

pintura, cartazes,palavras e oficinas de Libras com a 

turma de alunos e professores. Dentre os resultados 

obtidos: a necessária consideração e incentivo à 

ampliação do repertório em Libras pelos alunos 

ouvintes e professores, para que ocorra comunicação 

com o aluno surdo e possibilite o fomento de novos 

aprendizados; o realce do papel inclusivo do professor 

tradutor/interprete de Libras na Educação do aluno com 

Surdez, como mediador e promotor de um ambiente 

multiplicador de aprendizagens; a mudança de 

comportamento do aluno surdo em relação à aquisição 

da Libras e à integração na turma. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Educação 

Inclusiva. Surdez 
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SETEMBRO AZUL: OCUPANDO 

TERRITÓRIOS DA DIVERSIDADE 

Gabriella Cristina de França Silva Santos – SME/ 

Natal-RN 

gabriella_cfs@hotmail.com 

Elaine Barbosa Paiva– SMS/ Natal- RN 

paiva_elaine@hotmail.com 

Antônia Heoneide dos Santos – SME/ Natal-RN 

antoniaheoneide@hotmail.com 

 

Resumo: 

 

O projeto foi realizado em uma escola da rede 

municipal da cidade de Natal-RN, em setembro, mês 

em que se comemora o Dia Nacional do Surdo. O 

objetivo foi trazer ao conhecimento da comunidade 

escolar um pouco do universo do surdo e as várias 

formas de inclusão. A inserção de alunos surdos em 

escola regular é uma temática que vem sendo bastante 

discutida no meio acadêmico, por ser uma das únicas 

deficiências que requer o aprendizado de uma língua 

diferenciada para efetivar a comunicação plena com 

aqueles que a praticam. A Libras é uma marca da 

comunidade surda, e nela está intrínseco características 

próprias de seus usuários, sua identidade, cultura, 

maneira de viver e ver a vida. Assim sendo, o projeto 
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proporcionou oficinas de Libras, a produção de vídeo, 

conhecimento do processo histórico, confecção de 

cartazes pelos alunos ouvintes em interação com o 

surdo com informações sobre os direitos do surdo e a 

inserção do surdo na sociedade. A barreira da 

comunicação necessita ser quebrada, e começa de 

maneira simples, com o conhecimento e 

consequentemente a inserção da língua de sinais na 

escola. Ao finalizar o projeto, foi observado um maior 

interesse dos alunos pela língua de sinais, como 

também a tentativa de alunos ouvintes se comunicarem 

com o aluno surdo, consideramos que seja dada 

continuidade as oficinas dentro da escola para que o 

processo de interação aconteça de forma plena, e o 

aluno surdo sinta-se de forma efetiva incluso no 

ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Surdez.  Língua 

Brasileira de Sinais. 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 

CAMINHANDO JUNTO COM A DIVERSIDADE 

Iany Renata Arrais (UFRN) 

 ianyarrais@outlook.com 

 

 

Resumo: 

Este trabalho objetiva relatar a experiência vivenciada 

durante o estágio extra curricular, em atividades na 

Coordenação Pedagógica, realizado entre março de 

2018 até o fim do 1º semestre de 2019, numa 

instituição pública de ensino da cidade de Natal/RN, 

com estudantes surdos do Ensino Médio. Caracteriza-

se como um estudo descritivo. Para a comunicação 

com os alunos surdos foi utilizada a Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS, reconhecida como a segunda 

língua oficial do Brasil pela lei Nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002. Estudos envolvendo deficiências 

sensoriais podem indicar de forma mais clara as 

necessidades de aprendizagem e o uso de recursos ou 

suportes necessários ao atendimento aos alunos surdos. 

Dessa forma, entende-se que por mais que seja 

perceptível a necessidade de outras ações para uma 

aprendizagem significativa desses sujeitos, observa-se 

que há um despreparo na formação inicial/continuada 
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daqueles que compõem a instituição de ensino (desde 

as pessoas que trabalham na portaria até os 

professores), no que se refere à procura por soluções 

emergenciais, após essa nova demanda instalada na 

escola. As atividades desenvolvidas no estágio 

contribuíram para a construção e o aprimoramento do 

meu olhar sobre a educação numa perspectiva 

inclusiva, e sobre a importância da formação 

continuada de forma crítica e emancipatória. Também 

permitiram a articulação dos saberes em educação com 

o cotidiano dos sujeitos envolvidos, além da reflexão 

acerca da importância de se sentir incluído para além 

dos muros da sala de aula. 

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Ensino 

Médio. Surdez. 
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VISIBILIDADES NO CONTEXTO DA SURDEZ 

DENTRO DO PROGRAMA DA RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA 

 

Márcia Verônica Monteiro Silva – UFRN 

marciavms.natal@gmail.com 

Lara Katarina de Souza Dantas– UFRN 

juylara_@hotmail.com 

Flávia Roldan Viana – UFRN - coautora 

flaviarviana.ufrn@gmail.com 

 

O presente relato objetiva discutir a experiência das 

bolsistas da Residência Pedagógica, núcleo 

Letras/Libras, realizada na sala de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) da Escola 

Municipal Professor Luis Maranhão Filho, no 

contraturno das aulas regulares de dois estudantes 

surdos do 8º ano. O plano de ação tem como ênfase o 

ensino da Língua Portuguesa como L2 para surdos, 

revelando-se de grande importância para a formação 

acadêmica e profissional. Aplicou-se o Projeto 

Didático de Gênero (PDG) que tem como objetivo 

fazer com que os alunos surdos entendam a concepção 

de gêneros textuais na perspectiva do letramento; 
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analisar e planejar as sequências didáticas para o 

desenvolvimento da leitura e escrita; identificar o uso 

e o reconhecimento dos gêneros textuais por parte dos 

alunos surdos. Por metas temos que avaliar o nível de 

letramento; trabalhar a construção do Fanzine; análise 

linguística; leitura, escrita e utilização do dicionário. 

Realizamos atividade de Closet; reescrita; teatro; 

recuperação da produção literária da Comunidade 

Surda; jogo da forca com palavras e depois com 

sentenças e vocabulário. Com base na necessidade da 

compreensão textual, ampliamos nossa prática ao 

ensino das especificidades gramaticais, flexibilizando 

essa atuação entre um suporte à disciplina de 

Português e contribuindo para a construção do 

Português como Segunda Língua para Surdos, dentro 

de uma base eficiente.  

 

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Língua 

Portuguesa. Surdez.  
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PROCESSO ESCOLAR DE UMA ALUNA COM 

SURDEZ EM ESCOLA DE MACAPÁ/AMAPÁ 

Nelcicleide Viana dias Caridade – E.M.E.F. R. S. V 

nelcicleidevdc@gmail.com 

 

Resumo: 

 

Nesse trabalho descrevemos um caso de ensino 

do processo escolar de uma aluna com surdez (PS) do 

Ensino Fundamental de uma escola de Macapá/AP, 

mediado por práticas do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). A aluna, aqui nominada 

“TAMY”, de 11 anos de idade, estuda na escola desde 

o 1º ano, atualmente matriculada e frequentando o 5º 

ano. Segundo o pai, ela é a filha primogenita, usou 

aparelho auditivo e não se acostumou, participou de 

sessões de fonoterapia e não desenvolveu a oralização. 

Contudo, ele não soube informar o grau da surdez da 

filha. Na escola, a aluna  frequenta a Sala de Recursos 

Multifuncional (SRM), onde recebe o AEE, em Língua 

de Sinais  Brasileira – LIBRAS (L1) e Língua 

Portuguesa (L2) três vezes por semana, no contraturno. 

Desenvolve atividades escritas e jogos com rescursos 

visuais e no computador, de maneira contextualizada. 

O problema de comunicação na escola e na famíliafoi 

solucionado com o desenvolvimento de um projeto na 

sala de aula, uma vez por semana, e aos sábados com 

mailto:nelcicleidevdc@gmail.com
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os funcionários da escola e o pai da aluna. A professra 

da sala comum inseriu a LIBRAS e o uso de imagens 

nas aulas; os alunos e a docente passaram a interagir 

em LIBRAS. Portanto, abarreira da comunicação foi 

eliminada e o ensino em L1 e L2 se tornou acessível e 

significativo. 

 

Palavras-chave: Aluna com surdez. Atendimento 

Educacional Especializado. Inclusão Escolar. 

 

 

PROJETO INTERMÃOS: INTERAÇÃO 

MUSICAL ENTRE SURDOS E OUVINTES 

 

Emiliana Oliveira de Lima-UFRN/CAS 

oliveira.emiliana@gmail.com 

 

Maria Kérsia da Silva Dourado-UFRN/CAS 

kersiadourado@gmail.com 

 

 

Resumo: 

Somos seres musicais, isso não é privilégio de 

indivíduos que escutam, mas da nossa capacidade 

humana de sentir.  Há surdos que amam a música, 

alguns a renegam e outros nunca a vivenciaram. Nisso 

mailto:oliveira.emiliana@gmail.com
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estamos de acordo com o princípio proposto por 

Haguiara-Cervellini (2003) e Nídia Regina de Sá 

(2008) que na educação musical cabe aos profissionais 

que lidam com os sujeitos surdos a responsabilidade e a 

tarefa de socializar os conhecimentos que possibilitem 

atraí-los, sensibilizá-los e encantá-los com o universo 

criativo que a música proporciona ao indivíduo. Neste 

trabalho discutimos a interação entre surdos e ouvintes 

a partir da música adaptada em língua de sinais como 

ferramenta de construção de sentidos entre línguas de 

modalidades distintas: oroauditivo e visuoespacial. O 

projeto Intermãos foi realizado no Centro de 

Atendimento às Pessoas com Surdez-CAS/Natal. O 

processo metodológico consistiu em atividades 

envolvendo etapas de conhecimento da Libras, 

dinâmicas, tradução e adaptação da música “What  a 

wonderful world”, da autoria Louis Armstrong, com 19 

alunos surdos e 08 intercambistas de diversas 

nacionalidades. Como resultados, percebemos que a 

música possibilita a interação entre surdos e ouvintes, 

pois tivemos troca de conhecimentos entre eles. 

Destacamos as curiosidades dos alunos intercambistas 

quanto à educação de surdos no Brasil, como os surdos 

pensam e se comunicam, seu interesse pela cultura 

surda.  

Palavras-chave: Música. Surdo. Ouvinte. 

 

 

 



 

39 
 

 

DESAFIOS E CONQUISTAS NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO 

SURDO 

 

Antônia Heoneide dos Santos – SME/ Natal-RN 

antoniaheoneide@hotmail.com 

   

Resumo: 

 

É muito comum haver surdos com muitos anos 

de vida escolar, mas sem o adequado desenvolvimento 

e com um conhecimento aquém do esperado para a 

série em que se encontra. Observa-se, também, que boa 

parte desses alunos não sabem e/ou não são fluentes em 

Libras. Diante do contexto encontrado na maioria das 

escolas, apresento meu relato de experiência realizada 

na Escola Municipal Adelina Fernandes no ano de 

2018, com um aluno surdo, 15 anos, 7º ano, filho de 

pais ouvintes, não usuário da Libras, e sem contato 

coma comunidade surda. Essa vivência me oportuniza 

compartilhar as dificuldades e angústias vividas quando 

o aluno rejeitou a mim e aos conteúdos adaptados. 

Contudo, mesmo diante da recusa foi possível 

encontrar caminhos que quebrasse essa resistência, e 

com muita persistência e paciência fui ganhando 

espaço e aceitação. E, mesmo diante das várias 

dificuldades foi possível encontrar metodologias e 
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estratégias que promovesse o desenvolvimento 

educacional e sua inserção no espaço escolar. Com o 

objetivo de promover a inclusão, como também 

viabilizar a comunicação, entre o surdo e os ouvintes, 

já que, ele não foi exposto precocemente a sua língua 

materna. Esse ano, iniciando no 2º bimestre, comecei 

um projeto na escola, com o tema “ensinando e 

praticando Libras”, no qual, uma vez por semana passo 

em todas as salas do 6º ao 9º (12 turmas) ensinando 

Libras. A receptividade e o envolvimento dos alunos 

têm proporcionado conhecimentos relevantes para 

promover verdadeiramente a inclusão do aluno.  

 

Palavras-chave: Inclusão. Surdez. Desafios. 
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A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO SURDO 

NO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS 

COM SURDEZ CAS NATAL 

 

Emiliana Oliveira de Lima – UFRN 

oliveira.emiliana@gmail.com 

 

Maria Aline Felipe Nascimento – UFRN 

m.alinefelipe@gmail.com 

 

Resumo: 

Este trabalho tem por objetivo trazer à discussão 

o processo de construção identitária do surdo que 

frequenta o Centro de Atendimento às Pessoas com 

Surdez (CAS Natal). Tal discussão perpassa pela 

compreensão da diferença social e cultural que se 

remete a esse lugar quando nos referimos à educação 

de surdos no RN. A construção dos dados ocorreu por 

meio de entrevistas semiestruturadas em língua de 

sinais com os surdos e escrita com os ouvintes que 

frequentavam a instituição. Nosso trabalho está 

ancorado em Hall (2005) e Perlin (1998) para tratar das 

questões de identidade surda, em Quadros (2009) sobre 

os estudos surdos para termos compreensão desse 

sujeito enquanto usuário de outra língua e pertencente à 

outra cultura e na, Linguística Aplicada (LA), em 

mailto:oliveira.emiliana@gmail.com
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Moita Lopes (2006) que trata o sujeito na sua 

singularidade com o objetivo de resolver problemas 

sociais. Para delimitar o universo da pesquisa, 

escolhemos como colaboradores do estudo dois alunos, 

uma mãe, uma professora surda e a coordenadora 

pedagógica. Por fim, a análise dos dados nos 

possibilitou compreender que a identidade surda está 

ligada à sua representação política. 

 

Palavras-chave: Surdez. Identidade. Língua Brasileira 

de Sinais.  

 

 

O PAPEL DO PROFESSOR 

TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS E O 

PROCESSO DE INCLUSÃO DO ALUNO SURDO 

Gabriella Cristina de França Silva Santos – SME/ 

Natal-RN 

gabriella_cfs@hotmail.com 

Resumo: 

A inclusão do aluno surdo na escola regular é um 

tema que vem sendo discutido nos últimos anos, 

através de um histórico de lutas e conquista veio o 

reconhecimento da Libras como meio de comunicação 

e expressão da comunidade surda através da lei 10.436 

de 2002. A chegada do aluno surdo na escola fez com 
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que o sistema educacional garantisse o acesso ao 

conhecimento através de sua língua natural, a libras. 

Com os avanços linguísticos, começou a se pensar em 

profissionais com formação na área, como por 

exemplo, o professor interprete de libras. Esse relato de 

experiência mostra um pouco da prática desse 

profissional dentro de uma escola regular do município 

de Natal com um aluno surdo, hoje com 16 anos, 

estudante no 9º ano do ensino fundamental II. A 

trajetória escolar desse aluno desde que chegou a 

escola aos 13 anos, e o trabalho pedagógico 

desenvolvido dentro da escola no que diz respeito a 

metodologias, interação com a comunidade escolar 

(funcionários, professores, alunos, direção, 

coordenação), difusão da cultura e identidade, barreira 

comunicacional, projetos desenvolvidos, e os avanços 

alçados durante o processo é o objetivo principal desse 

trabalho. Com isso, percebe-se a importância do papel 

do professor tradutor/interprete de libras nesse processo 

inclusivo do aluno surdo. 

 

Palavras-chave: Professor tradutor/interprete. 

Inclusão. Surdez. 
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 COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

INCLUSÃO ESCOLAR: INVESTIGANDO UM 

CASO DE BAIXA VISÃO NO ENSINO MÉDIO 

 

Josenildo Pereira da Silva – UFRN 

josenildopsilva@gmail.com 

 

Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães – UFRN  

ritafora@gmail.com 

 

 

 

Resumo: 

Pensar a inclusão escolar é refletir sobre a 

construção de um ambiente acolhedor capaz de 

desenvolver práticas e estratégias de acolher pessoas 

que buscam socializar conhecimentos a partir da 

própria realidade. Consideramos o espaço escolar como 

EIXO 2 - EDUCAÇÃO ESCOLAR, CEGUEIRA E BAIXA 

VISÃO: DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO 

SUPERIOR 

 

mailto:josenildopsilva@gmail.com
mailto:ritafora@gmail.com
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uma dessas realidades, em razão da complexidade de 

pensamento, do desejo de aprender respeitando e sendo 

respeitado nas relações com o outro, consigo e com o 

próprio ambiente. O objetivo deste estudo é investigar 

um possível caso de baixa visão em um discente com 

20 anos de idade, matriculado na turma de 2ª série do 

Ensino Médio. Tem diagnóstico médico de “retardo 

cognitivo moderado/estrabismo convergente e 

descoordenação motora fina, quadro crônico e 

irreversível” (laudo médico, 2018). Para isso, 

realizamos observação, dialogamos com o sujeito e 

consultamos a literatura especializada visando 

investigar características apresentadas pelo discente no 

decorrer do ano letivo que vêm dificultando também a 

alfabetização mesmo sendo motivado, assíduo, 

interessado e participativo nas atividades pedagógicas. 

Os dados mostram que a não alfabetização tem relação 

com o desconhecimento da letra cursiva; a 

aproximação dos olhos no caderno sob a mesa e, 

mesmo assim, a dificuldade de copiar a palavra por 

completo; entre outras características típicas da baixa 

visão. Utilizamos como referencial teórico: Brasil 

(2010); Domingues (2010); Junior, Oliveira (2016); Sá, 

Campos e Silva (2007); Silva (2010). 

 

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Baixa Visão. 

Ensino Médio. 
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A TRAJETÓRIA EDUCACIONAL DE UM 

JOVEM COM DEFICIÊNCIA VISUAL E FÍSICA 

Thays Suelen de Morais Pereira – Apoema Escola 

Dialógica 

thayssuelenm@gmail.com 

Adriane Cenci – UFRN  

adricenci@gmail.com 

Resumo: 

 

A pesquisa investigou a história de um jovem 

com deficiência visual e deficiência física com o 

objetivo de analisar sua trajetória educacional da 

educação básica ao ensino superior. Adotou-se a 

abordagem metodológica de História de Vida (GLAT, 

ANTUNES, 2014). Realizou-se como fonte primária 

dos dados, a entrevista aberta. Os dados discutidos com 

base na análise textual discursiva (MORAES, 2003) a 

partir da perspectiva histórico-cultural (VIGOTSKI, 

2011; GARCIA, 1999; NUERNBERG, 2008). O jovem 

é cego devido à retinopatia de prematuridade e a 

deficiência física decorrente de paralisia cerebral. 

Ingressou na escola nos anos de 1990 e relata que a 

exclusão permeou grande parte da sua trajetória 

educacional. Nas escolas de educação básica não teve 

acesso a serviços e recursos de acessibilidade e 

atendimento educacional especializado, sendo sua 
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família responsável por viabilizar os suportes 

necessários para seu processo educacional (professores 

auxiliares em sala e/ou professores de reforço em casa), 

contando com o apoio de instituição especializada no 

contra turno escolar para a aprendizagem do sistema de 

escrita Braille. No ensino superior também não lhe foi 

dado suporte, de modo que a mãe fez o curso de Direito 

juntamente com ele. A pesquisa dá indicativos de 

evolução no processo de inclusão escolar em 

comparação ao vivenciado pelo jovem, uma vez que 

atualmente crianças com deficiência têm suportes 

especializados para obter sucesso na escola regular 

(BRASIL, 2008), inclusive o acesso ao Braille, 

apontado pelo jovem como fundamental para 

autonomia dos educandos com deficiência visual no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Deficiência 

múltipla. História de vida. 
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PERSONAGENS CEGOS NA LITERATURA 

INFANTIL: REPRESENTAÇÕES E 

DIFERENÇAS 

Katia Simone da Luz Gonçalves – ULBRA 

katy.gauchinha@gmail.com 

Resumo: 

O presente resumo é resultado da pesquisa de 

dissertação apresentada no Programa de Pós-

Graduação, mestrado em Educação, pela Universidade 

Luterana do Brasil, em 2018. A pesquisa está 

fundamentada nos argumentos de Lajolo(2006) e 

Cadermatori (2010), situando os tipos de produções 

literária aplicada na pesquisa; os conceitos de diferença 

e representação estão argumentados por Hall(2014), 

Woodward(2014) e Silva(2014). A análise mostrou 

que, nos textos literários selecionados, constituem-se 

representações de cegos sustentadas tanto por 

perspectivas clínicas, nas quais se afirmam a 

deficiência como “falta”, como marca que compromete 

a autonomia do sujeito, quanto por perspectivas 

culturais, sendo recorrentes, neste sentido, estratégias 

como a afirmação da diversidade, a informação do 

leitor quanto às necessidades de pessoas com 

deficiência visual e o enaltecimento de características e 

habilidades, algumas vezes marcadas por um viés de 

compensação de supostos déficits. Também ficou claro 
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que algumas obras de literatura infantil voltadas para 

essa diferença assumem para si, a tarefa de ensinar e 

informar sobre objetos e recursos que facilitam a vida 

dos cegos, como adaptações aos ambientes tornando-os 

acolhedores. Por outro lado, outras narrativas 

constroem formas de ensinar sem apelo formativo e de 

informar sem considerar que o leitor desconhece o 

mundo que vivem as pessoas cegas e com baixa visão. 

Palavras-chave: Literatura infantil. Diferenças. 

Deficiência visual. 
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PERCEPÇÕES DOCENTES SOBRE 

ADAPTAÇÃO CURRICULAR PARA 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Clarice Rejane Lima Ferreira Tomaz– FACEN 

clarice.rejane@hotmail.com 

Elizete Silva das Chagas – FACEN 

elizeteecristiano@hotmail.com 

Taysa Ferreira das Neves – FACEN 

taysaneves@hotmail.com 

Resumo: 

 

Ao longo dos anos, políticas de inclusão voltadas 

para alunos com necessidades especiais foram 

implementadas, porém, verifica-se a existência de 

desafios, entre eles, a adaptação curricular para alunos 

com deficiência visual, em observância, no Ensino 

Superior elevando a necessidade de reflexões a respeito 

de metodologias, estratégias de ensino e critérios 

avaliativos diferenciados para estes alunos. Partindo 

disso, o presente estudo teve como objetivo geral 

conhecer as percepções de docentes de uma Instituição 

de Ensino Superior da rede privada em Natal/RN, a 
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respeito da adaptação curricular para alunos com 

deficiência visual. Para tanto, foi realizado um estudo 

de caso descritivo, com abordagem quantitativa, em 

que foram coletados dados de 18 docentes sobre o 

tema. Os resultados da pesquisa apontaram que a maior 

parte dos docentes acredita não estarem aptos a 

atuarem junto ao aluno com deficiência visual, 

entendendo a adaptação curricular como uma 

ferramenta adequada para potencializar o ensino e 

aprendizagem do discente, no entanto, desconhecem 

como realizá-la, sendo os recursos pedagógicos 

conhecidos pela maioria, o Sistema Braille e o 

Gravador de voz. A investigação permitiu verificar que 

a adaptação curricular para alunos com deficiência 

visual é reconhecida pelos docentes como necessária, 

sendo pertinente o aprofundamento da temática em 

questão. 

Palavras-chave: Deficiência Visual. Adaptação 

Curricular. Ensino Superior  
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PEÇA SONORA: O ENCONTRO TEATRAL 

PELA AUDIBILIDADE ENTRE ALUNOS COM E 

SEM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Thiago de Lima Torreão Cerejeira – PPGED/UFRN 

cerejeiratlt@gmail.com 

 

Jefferson Fernandes Alves – PPGED/UFRN 

jfa_alves@msn.com 

Resumo: 

Descrevemos nesse estudo um percurso 

pedagógico envolvendo alunos com e sem deficiência 

visual, tendo como referência os eixos da 

audibilidade/visualidade e presença/ausência na 

perspectiva do jogo improvisacional e do que 

provisoriamente estamos intitulando de peça sonora. 

Tais incursões deflagram a potência da palavra e da 

cena sonora enquanto mediadoras desses processos 

interativos e que oferecem novas possibilidades 

estéticas, conforme coloca o filósofo Evgen Bavcar, de 

se ver e se compreender no mundo. Esse recorte está 

vinculado a uma pesquisa de mestrado em andamento, 

realizada em uma turma de 8º ano do ensino 

fundamental de uma escola da rede estadual do 

município de Natal/RN, intitulada "Poéticas da voz e 

deficiência visual" do PPGED/UFRN, que tem como 

enquadramento metodológico os princípios da 

mailto:cerejeiratlt@gmail.com
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pesquisa-intervenção e da abordagem qualitativa. Os 

resultados obtidos com os experimentos teatrais pela 

audibilidade evidenciam a possibilidade de novas 

formas de expressão e comunicação, de se relacionar e 

interagir com o outro, baseadas nos princípios 

alteritários e nas relações dialógicas. 

 

Palavras-chave: Deficiência visual e teatro. 

Acessibilidade e inclusão. Peça sonora. 
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ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS CEGAS OU 

COM BAIXA VISÃO: UM LEVANTAMENTO 

BIBLIOGRÁFICO 

 

Flávia Laryssa Gonzaga Rabelo – UFRN/Capes 

Programa de Pós-graduação em Educação 

laryssarabello@gmail.com 

 

Maria Auxileide da Silva Oliveira – UFRN/CNPq 

Programa de Pós-graduação em Educação 

auximariaac@hotmail.com 

 

Dra. Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães – UFRN 

Programa de Pós-graduação em Educação 

ritam.ppgedufrn@gmail.com 

 

 

Resumo: 

 

 O objetivo deste trabalho foi realizar um 

levantamento bibliográfico das publicações sobre a 

escolarização de pessoas cegas ou com baixa visão no 

Brasil, no espaço temporal de 2015 a 2018. As bases de 

dados utilizadas no levantamento foram o Portal de 

Periódicos da Capes e o Redalyc. Nas duas bases de 

dados, foram encontradas 139 publicações, sendo 

selecionadas 33. Foram elencadas as seguintes 

categorias de análise: tipo de estudo; sujeitos; tipo de 

mailto:laryssarabello@gmail.com
mailto:auximariaac@hotmail.com
mailto:ritam.ppgedufrn@gmail.com
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abordagem; tipo de discussão; matrizes curriculares. Os 

resultados apontaram que os tipos de sujeitos que mais 

se destacaram no levantamento foram os alunos (23), 

representando 79,3% de aparição nos artigos.No tipo 

de discussão, as temáticas que se destacaram foram o 

material didático, estando representados em 18 

publicações (62%), a formação de professores, presente 

em 10 publicações (34,4%) e a metodologia de ensino, 

com 9 aparições nos artigos (31%). Sobre as matrizes 

curriculares, duas se destacaram nas publicações, a 

Educação Física com 5 publicações (17,2%) e a 

Educação Especial, com 4 publicações (13,7%). 

Concluímos que no que concerne a escolarização das 

pessoas cegas ou com baixa visão, há uma preocupação 

acadêmica sobre a produção de material didático, da 

formação de professores e de metodologias de ensino 

voltados a esse público nas mais diversas modalidades 

de ensino. Além disso, a preocupação sobre a educação 

especial foi introduzida nas diversas matrizes 

curriculares, como resposta às políticas de inclusão. 

Palavras-chave: Escolarização. Baixa Visão. 

Cegueira.  
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APRENDIZAGEM DO BRAILLE POR 

CRIANÇAS CEGAS EM UMA INSTITUIÇÃO 

ESPECIALIZADA: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

 

Nayara Viturino dos Santos- IEACN 

Nayara.edu@hotmail.com 

 

Ligiane Alves de Souza- IEACN 

ligiuepb@gmail.com 

 

Elisângela Soares Arruda 

esoaresarruda@gmail.com 

 

 

Resumo: 

A legislação brasileira assegura a todos os 

cidadãos, indistintamente, o direito à educação. 

Crianças com deficiência visual, público alvo da 

pesquisa de abordagem qualitativa em andamento, 

fazem parte desse contexto. O objetivo da pesquisa é 

detectar como ocorre o processo de aprendizagem 

dessas crianças, no que diz respeito ao método Braille, 

no Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do 

Nordeste, localizado na cidade de Campina Grande - 

PB. O aporte teórico utilizado para subsidiar a 

discussão está baseado em Vygostsky (1889), Siaulys, 

et al (2010), Sassaki, (1997), Mazzota (2001), Santos 

mailto:Nayara.edu@hotmail.com
mailto:ligiuepb@gmail.com
mailto:esoaresarruda@gmail.com
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(2012), dentre outros. Realizamos observações in loco 

numa turma com faixa etária de 06 a 08 anos, 

totalizando 04 crianças cegas. Além da observação, 

utilizamos o diário de campo como instrumento para 

coleta de dados. Destes, apontamos alguns resultados, 

como: as crianças cegas, sujeitos da presente pesquisa 

estão sendo alfabetizadas na Instituição especializada, 

mesmo estando matriculadas na rede regular de ensino 

no 1º ano. No que concerne à leitura, as crianças cegas 

conseguem ler palavras e frases curtas em Braille, 

contudo, alguns desafios estão sendo identificados 

nesse processo como: a ausência de professores 

capacitados para contribuir na alfabetização dessas 

crianças na escola regular, atribuindo à Instituição 

especializada a responsabilidade de alfabetizá-las. 

Nesse sentido, espera-se, com esse estudo, oferecer aos 

professores da rede regular de ensino ferramentas 

pedagógicas inclusivas que possam contribuir no 

processo de aprendizagem das crianças cegas através 

do método braille.  

Palavras-chave: Aprendizagem. Método Braille. 

Crianças cegas. 
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 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

CARTOGRAFIA INCLUSIVA: O USO DE 

MAPAS TÁTEIS POR ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA. 

 

Bruno da Silva Santos- UFRN 

brunodas.santos@gmail.com 

 

José Carlos da Silva Barbosa Júnior – UFRN 

josekarlosjr@hotmail.com 

 

Resumo:  

O presente trabalho possui como objetivo central 

otimizar o ensino de Geografia para alunos com 

deficiência visual, através do uso da cartografia por 

meio da elaboração e uso de mapas táteis. Partimos da 

perspectiva de que o uso de mapas convencionais não 

atende às necessidades de alunos cegos ou com perda 

parcial da visão, deste modo, compreendendo a 

importância da cartografia no cotidiano dos indivíduos, 

buscamos alternativas viáveis que possibilitem a 

inclusão desses alunos em sala de aula. Nas 

intervenções pedagógicas durante o Programa 

mailto:brunodas.santos@gmail.com
mailto:josekarlosjr@hotmail.com
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Residência Pedagógica da UFRN, no Instituto Padre 

Miguelinho, em Natal/RN, confeccionamos mapas 

adaptados para serem utilizados nas aulas de Geografia 

por alunos sem percepção visual. Deste modo, 

propomos como procedimento metodológico, a 

construção de material didático a partir da descrição 

das dificuldades enfrentadas pelos alunos, os quais, 

durante o desenvolvimento do trabalho, foram ouvidos, 

a fim de lograrmos êxito no processo de inclusão destes 

alunos nas aulas regulares. Após um longo processo e 

várias tentativas, foi confeccionado um mapa com 

texturas diferentes, tinta alto relevo e todo legendado 

em braile. Ao aplicar o material produzido durante os 

atendimentos realizados na sala de recursos 

multifuncionais da escola, tanto o aluno com baixa 

visão, quanto à aluna cega pôde ler o mapa sozinhos, 

apenas sob nossa supervisão. 

 Palavras-chave: Cartografia.  Ensino de Geografia. 

Inclusão Escolar. 
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PERCEPÇÕES EM TORNO DA REALIDADE 

ESCOLAR DE UM ALUNO COM BAIXA VISÃO 

Andréia Xavier da Silva Oliveira– SEEC/RN 

andreiaxavier2010@hotmail.com 

 

Andréia Gomes da Silva – SEEC/RN  

andreia-lagoa@hotmail.com 

 

Edilayne Christina Souza Cavalcanti Dias – 

PPGEd/UFRN 

diasedilayne@gmail.com 

 

Orientadora - Lucia de Araújo Ramos Martins- 

UFRN/PPGEd 

 

 

Resumo: 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um 

estudo de caso cujo objeto trata das questões 

pedagógicas de um jovem com baixa visão, com  

dezesseis anos de idade, matriculado no 8º ano do 

Ensino Fundamental II e os aspectos relacionados à 

percepção da professora do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e da família sobre os processos de 

aprendizagem e inclusão escolar do estudante. 

Apresentamos reflexões pautadas nos fundamentos da 

mailto:andreiaxavier2010@hotmail.com
mailto:andreia-lagoa@hotmail.com
mailto:diasedilayne@gmail.com
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Educação Especial numa perspectiva inclusiva em que 

consideramos o AEE uma importante estratégia de 

promoção do processo de Inclusão escolar. Neste relato 

de experiência a professora do AEE colabora com a 

realização de adaptações em atividades e avaliações e 

na orientação aos professores quanto às estratégias para 

viabilizar a inclusão do estudante. Na Sala de Recursos 

Multifuncionais é oportunizado ao estudante o acesso a 

softwares como o Dosvox e outros recursos da 

informática acessível, atividades adaptadas e a 

utilização de materiais concretos. Quanto à família, a 

mãe demonstra uma postura superprotetora, no que diz 

respeito ao estímulo à autonomia e independência do 

filho. Consideramos que a escola esteve atenta às 

necessidades educacionais do estudante. Entretanto, 

percebemos que a relação família x escola carece de 

um fortalecimento, para que juntas possam construir 

uma sistematização de rotinas e atividades que 

busquem motivar o estudante ao desenvolvimento de 

suas autonomias, objetivando seu pleno 

desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Deficiência visual. Inclusão. Escola. 
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APOIO A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL COMO PRÁTICA DE INCLUSÃO 

 

 Cássio Geovani da Silva – UFPB/PPGH 

cassiogiovanni@gmail.com 

 

Luzia da Trindade Souza– UFPB/PPGDH 

luziatrindade74@gmail.com 

 

Resumo: 

 

Neste trabalho apresentamos ações vivenciadas 

junto a uma estudante com deficiência visual, por meio 

do Programa de Apoio ao Estudante com deficiência da 

UFPB. O Programa popularmente chamado de 

programa aluno apoiador é desenvolvido pelo Comitê 

de Inclusão e Acessibilidade (CIA), sendo a principal 

ação da Política de Inclusão e Acessibilidade da UFPB, 

com vista a ofertar assistência para os discentes com 

deficiência, transtornos e outras necessidades 

pedagógicas. Nesse sentido, o apoio prestado a discente 

em questão foram: leituras de textos, suporte nas 

entrevistas feitas pela aluna apoiada, pois a mesma 

estava na fase de elaboração do seu TCC, correção de 

textos digitados por ela no Microsoft Word, contato 

com os docentes solicitando os materiais necessários 

para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, e 
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por ultimo, auxílio na locomoção pelo campus. Assim, 

como apoiador, é possível apreender muito mais que 

ensinar. O ato de apoiar foi simultâneo, crescemos de 

tal forma que diariamente procuramos ser pessoas mais 

comprometidas em lutar por direitos, enquanto 

cidadãos dessa nação, objetivando contribuir para a 

formação de uma sociedade capaz de adaptar-se para 

incluir as pessoas com deficiência, buscando eliminar 

todas as barreiras que os impedem de ter uma vida 

normal. Desse modo, esse programa contribui para 

promoção do direito à educação das pessoas com 

deficiência no ensino superior.  

Palavras-chave: Aluno apoiador. Deficiência Visual. 

Inclusão escolar. 
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O USO DAS MÃOS COMO AQUISIÇÃO 

PSICOMOTORA PELA CRIANÇA CEGA 

 

Josenilda Maia de Souza 

Jositha35@hotmail.com 

Resumo 

Este trabalho pretende discutir aspectos 

relacionados às construções psicomotoras com enfoque 

na utilização da mão, levando-se em consideração as 

especificidades inerentes ao indivíduo com cegueira. 

Na metodologia empregada, foram desenvolvidas 

brincadeiras com o corpo, produções de faz-de-conta, 

atividades com jogos, brinquedos de encaixe, seleção 

de botões e cubos pedagógicos. Sabe-se que, a criança 

cega, potencialmente apresenta as condições 

necessárias para utilizar seu corpo e a partir dele, 

estabelecer intercâmbios com o ambiente. Deste modo, 

a ausência da visão torna o uso das mãos indispensável 

e funções como a garra, a pinça, o uso do polegar, do 

indicador, e a rotação do punho passam a ser 

determinantes em suas atividades. Por se tratar de uma 

experiência com crianças em idade de zero a seis anos, 

os resultados deste trabalho aparecem gradativamente à 

medida que elas vão sendo estimuladas nas instâncias 

física, neurológica e psíquica, além de que, quando 



 

65 
 

estas crianças adentram as escolas, seus pais e 

professores relatam melhor desempenho no manuseio 

dos objetos próprios da escrita do código braille. Por 

fim, entende-se que o desenvolvimento da função das 

mãos é imprescindível para a apreensão de 

conhecimentos e a expansão do processo de 

aprendizagem escolar da criança cega, sobretudo no 

que se refere à leitura e a escrita. 

Palavras-chave: Educação Especial. Psicomotricidade. 

Criança cega.  
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DEFICIÊNCIA VISUAL: AÇÕES E SERVIÇOS 

DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO DE 

NATAL/RN 

 

Francisca Iara Bezerra da Cunha Souza – SME 

iarabcsouza18@gmail.com 

 

Hiltnar Silva Muniz Rochael – SME 

hiltnar@gmail.com 

 

Heliana Soares de Medeiros - SME 

helianasoares@bol.com.br 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as 

ações e serviços oferecidos pelo Município de Natal 

aos estudantes com deficiência visual matriculados na 

rede de ensino, visando possibilitar o processo 

inclusivo e de ensino aprendizagem desse público da 

educação especial. Desde o ano de 2016, a Secretaria 

Municipal de Educação através do Setor de Educação 

Especial, em parceria com a Subcoordenadoria de 

Educação Especial do Rio Grande do Norte, Centro de 

Apoio Pedagógico Iapissara Aguiar e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte vem oferecendo aos 

professores, coordenadores e gestores das unidades de 

ensino que tem alunos com deficiência visual e baixa 

visão matriculados, a formação “Tecendo práticas 

pedagógicas para a educação inclusiva das pessoas com 

deficiência visual”, visando a oportunidade de 

mailto:iarabcsouza18@gmail.com
mailto:hiltnar@gmail.com
mailto:helianasoares@bol.com.br
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aprimorar os seus conhecimentos de modo a 

instrumentalizar sua prática pedagógica e atender às 

necessidades dos estudantes na perspectiva de inclui-

los nas atividades comuns ofertadas a todos. Além das 

formações e conforme as orientações previstas na 

Política Nacional de Educação Especial numa 

Perspectiva Inclusiva, a partir de 2008, o município de 

Natal/RN oferta o serviço de Sala de Recursos 

Multifuncional de forma complementar ao ensino 

regular no turno inverso ao da sala de aula, onde os 

professores atendem e medeiam a inclusão, a partir do 

trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades de 

ensino em que atuam junto aos professores, 

coordenadores e gestores. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Deficiência Visual. 

Formação. 
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 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

INCLUSÃO DE ALUNA COM 

SURDOCEGUEIRA EM ESCOLA PÚBLICA DE 

MACAPÁ/AP 

 

 

Nelcicleide Viana Dias Caridade – E.M.E.F. R. S. V 

nelcicleidevdc@gmail.com 

Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é socializar a 

escolarização de uma aluna com surdocegueira, numa 

escola de Macapá/AP. Apresentaremos aspectos do 

processo ensino aprendizagem, recursos didáticos, 

metodologia, avanços e dificuldades. A aluna tem 10 

anos, laudo de surdez profunda e cegueira. Está pela 

EIXO 3 - EDUCAÇÃO ESCOLAR E SURDOCEGUEIRA: 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO SUPERIOR 
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segunda vez no 3º ano do Fundamental I. A professora 

de sala de aula comum tem nível superior e já foi 

orientada pela professora da Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM), contudo diz não ter 

profissional para acompanhá-la, logo a aluna não 

frequentava as aulas. Na SRM, a aluna era assídua e se 

comunicava com a professora por meio de objetos de 

referência e da Libras tátil. Realizava jogos e 

atividades usando o tato e as mãos sobrepostas, e 

reconhecia os ambientes quando conduzida livremente 

pela professora. Esta tem nível superior, várias pós-

graduações e está cursando mestrado. Ressaltamos a 

importância de profissionais capacitados à pessoa 

surdocega desde a tenra idade ao nível superior, pois se 

faz necessário atender suas necessidades, respeitando e 

valorizando seu tempo e seus conhecimentos. Contudo, 

ainda são notórias as lacunas na escola para acontecer à 

inclusão, com vistas a oportunizar acesso, permanência 

e finalização dos estudos. 

Palavras-chave: Surdocegueira. Escola Comum. 

Educação Inclusiva. 
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 COMUNICAÇÃO ORAL 

 

LETRAMENTO BILINGUE DE CRIANÇA 

SURDA 

 

Elizabete Siqueira Ribeiro - UFRN 

elizabetesiqueira10@gmail.com 

 

Luzia Guacira dos Santos Silva - UFRN 

agostoluzsilva@gmail.com 

Resumo: 

Apresentamos a pesquisa em desenvolvimento 

“Entre a casa e a escola: percurso autoformativo como 

alfabetizadora bilingue de criança surda – um estudo 

autobiográfico”, de abordagem qualitativa, do tipo 

autobiográfica, é sobre o processo autoformativo da 

autora como mãe alfabetizadora de surdo, sendo a 

autora, o sujeito da pesquisa. O lócus é a casa da 

autora, como campo inicial alfabetizador da criança 

EIXO 4 - PAIS E FILHOS COM DEFICIÊNCIA 

SENSORIAL 
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surda. Objetivo: Analisar as dimensões do processo 

autoformativo da autora, nos campos da alfabetização e 

do letramento bilíngue de uma criança surda, ocorrida 

em contextos não escolar informal. Metodologia: 1) 

Pesquisa bibliografia sobre os temas. 2) Pesquisa 

documental - documentos legais internacional, nacional 

e local sobre educação de surdos; registros das ações 

didáticas de alfabetização e letramento desenvolvidas 

no período 2012 a 2017; 3) Narrativa do processo 

autoformativo a partir das duas questões centrais 

propostas por Josso (1988): Como me tornei no que 

sou? Como tenho as ideias que tenho? A temática de 

nossa pesquisa é procedente e de caráter inédito, pois 

não foram encontrados trabalhos autobiográficos feitos 

a partir da perspectiva de uma mãe e formadora em 

alfabetização e letramento bilíngue de crianças surdas. 

Nossas narrativas autobiográficas contribuirão para a 

transformação de práticas pedagógicas escolares, de 

crianças surdas em contexto escolar fortalecendo, o seu 

processo de inclusão escolar.  

Palavras-chave: Autoformação. Alfabetização de 

surdos. Bilinguismo 
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 COMUNICAÇÃO ORAL 

 

INTERAÇÕES ENTRE PROFESSORA E 

ALUNACOM CEGUEIRA NO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

Giselle Silvestre de Jesus – Bolsista de Iniciação 

Científica (PIBIC) da UFPB 

E-mail: gii.silvestre96@gmail.com 

Henrique Jorge Simões Bezerra – Departamento de 

Psicologia da UFPB 

E-mail: hjsimoes@yahoo.com.br 

Resumo: 

Existem, segundo Vigotski, consequências 

psicossociais da deficiência visual que ultrapassam as 

limitações biológicas. Assim, crianças cegas 

necessitam de processos ensino-aprendizagem 

ancorados em ações linguísticas e no uso de materiais 

adaptados para que se apropriem das significações 

EIXO 5 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

SENSORIAL NO CONTEXTO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR 

 



 

73 
 

culturais. O objetivo deste estudo foi investigar, a partir 

da Teoria dos Atos de Fala e da Teoria Sócio-histórica, 

as interações ensino-aprendizagem entre professora e 

aluna cega durante Atendimento Educacional 

Especializado em uma instituição de atendimento a 

pessoas com deficiência da cidade de João Pessoa-PB. 

Participaram deste estudo duas professoras videntes e 

dois alunos, com cegueira e baixa visão, do 6º e 7º anos 

do ensino fundamental. Após 16 visitas de observação 

participante, realizou-se 10 sessões de videografia, 

sendo um vídeo, que consiste na interação entre uma 

professora e uma aluna cega, selecionado para análise 

microgenética. Os resultados indicam que o uso de 

materiais adaptados promove desenvolvimento na 

medida em que são utilizados recursos linguísticos 

acessíveis à aluna, o que se comprova pela 

predominância de atos de fala assertivos emitidos na 

interação. Porém, quando o suporte linguístico não é 

adequado, o efeito é contrário, atuando como uma 

barreira educacional. Conclui-se que o uso de materiais 

adaptados não é suficiente para a promoção do 

desenvolvimento psicológico da pessoa cega, sendo 

necessário o uso adicional de recursos linguísticos e 

paralinguísticos. 

Palavras-chave: Atendimento Educacional 

Especializado. Material adaptado. Deficiência visual. 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO E DEFICIÊNCIA VISUAL: 

PROCESSOS DE INTER-REGULAÇÃO 

ASSOCIADOS À EMERGÊNCIA DE ZDP’S 

 

Taciana Silva Negreiros – Graduação em Psicologia da 

UFPB 

E-mail: tacianasilvanegreiros@gmail.com 

Giselle Silvestre de Jesus – Graduação em Psicologia 

da UFPB  

E-mail: gii.silvestre96@gmail.com 

Henrique Jorge Simões Bezerra – Departamento de 

Psicologia da UFPB 

E-mail: hjsimoes@yahoo.com.br 

 

Resumo: 

Devido às limitações impostas pelo ambiente de 

ensino-aprendizagem na escola regular, é essencial aos 

alunos cegos que se realize a mediação docente 

necessária à construção coletiva de objetos de discurso 

por meio da linguagem. A partir da Teoria 

Sociocultural de Vigotski, particularmente do conceito 

de Zona de Desenvolvimento Proximal, e da 

Sociolinguística Interacional, buscou-se investigar 

interações entre díades professor-aluno com cegueira 

durante sessões de Atendimento Educacional 

Especializado realizadas em uma instituição de 
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atendimento a pessoas com deficiência, na cidade de 

João Pessoa. Participaram deste estudo duas 

professoras videntes e dois alunos com deficiência 

visual, do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Foram 

realizadas 16 visitas de observação participante e 10 

sessões de videografia, sendo um vídeo selecionado 

para análise microgenética. Os resultados indicam um 

atendimento semelhante ao de “reforço escolar”, dando 

prioridade às demandas advindas da sala de aula 

regular. Além disso, ocorreram produções conjuntas de 

campos semióticos na relação professor-aluno, nas 

quais houve interações programadas e não 

programadas, assim como a construção de objetos de 

discurso através da inter-regulação de ações. Concluiu-

se que, apesar de ocorrerem situações de emergência de 

ZDP’s, deve-se considerar a elaboração de planos de 

ensino individualizado e o uso mais frequente de 

recursos e materiais específicos para o processo ensino-

aprendizagem de crianças cegas.  

Palavras-chave: deficiência visual; zona de 

desenvolvimento proximal; atendimento educacional 

especializado. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM 

LIBRAS (L1) E EM LÍNGUA PORTUGUESA 

(L2)NA MODALIDADE ESCRITA 

Lídia Lúcia de Oliveira Alves - CAS/AP 

Prof.lidiaalves@hotmail.com 

 

 

 

Alfabetizar e Letrar em Libras (L1) e em 

Língua Portuguesa escrita(L2) é proposta pedagógica 

que embasa a linguagem interativa e o entendimento 

contextual da vida do surdo. Garantir subsídios teóricos 

e práticos para fluência da comunicação entre surdos e 

ouvintes, foi eixo norteador da pesquisa qualitativa de 

caráter exploratório. As ações foram conduzidas com 

06 alunos surdos entre 8 a 10 anos de idade, oriundos 

de bairros periféricos de Macapá, matriculados no 

Projeto de Alfabetização em Libras no Centro de 

Atendimento ao Surdo, essa demanda foi acompanhada 

com instrumentos de coleta de dados desde o ano de 

2017. Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas aos 

alunos surdos, professores e aos pais. Realizaram-se 

estudos sistemáticos, análise das avaliações da turma, 

para que fossem implementadas propostas 

metodológicas. Os resultados apontaram fragilidade na 

condução do projeto, quando menciona a necessidade 

do professor surdo habilitado para o ensino da L1, pois 

o fazer pedagógico era conduzido pelo professor 

mailto:Prof.lidiaalves@hotmail.com
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ouvinte. A estratégia foi redimensionada considerando 

a existência desse especialista no quadro de 

profissionais do Centro, a proposta metodológica foi 

ajustada também com o professor de Língua 

Portuguesa, para que se desenvolvesse um currículo 

básico referente ao nível de escolaridade e 

aprendizagem dos alunos, a partir dos ajustes 

metodológicos foram apresentados avanços 

significativos não em totalidade, mas a experiência é 

contínua e ainda está em desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Libras. 
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A INCLUSÃO DOS ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA SENSORIAL:  

TECENDO SABERES E REFLEXÕES 

 

 

Julie Idália Araujo Macêdo – UFRN 

julieiamacedo@gmail.com 

 

Buena Bruna Araujo Macêdo – UFRN  

buenabruna@yahoo.com.br 

 

 

Resumo: 

O presente trabalho tece saberes e reflexões 

acerca da inclusão dos alunos com deficiência sensorial 

no Ensino Fundamental. Para compreensão de como 

ocorre essa inclusão na educação escolar, foi realizada 

uma pesquisa de cunho qualitativo através da aplicação 

de questionário aos professores que trabalham nos anos 

iniciais do ensino fundamental de uma escola da rede 

municipal de Parnamirim – RN.  O objetivo do trabalho 

foi identificar as percepções dos professores acerca do 

fazer pedagógico na perspectiva da educação inclusiva. 

Ao longo do trabalho são enfatizadas as adaptações nos 

materiais didáticos e na dinâmica da sala de aula, bem 

como são levantando questões ligadas a 

responsabilidade social e ética dos profissionais da 

mailto:julieiamacedo@gmail.com
mailto:buenabruna@yahoo.com.br
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educação. O estudo acaba revelando um relativo 

descompasso entre a percepção dos professores e a 

efetivação de ações, de modo que a legislação voltada 

às políticas de educação inclusiva ainda esbarram em 

muitos desafios para serem postas plenamente em 

prática nas instituições de ensino. 

Palavras-chave: Inclusão. Deficiência Sensorial. 

Ensino Fundamental.  

 

 

 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

A BONITEZA DO ENSINAR: E A DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

Thaíse de Santana Lopes – SEEC/SUESP 

e_sia_ht@yahoo.com.br 

 

Resumo: 

O presente trabalho versa sobre o papel e a 

prática pedagógica de um Professor de Educação 

Especial, junto a uma aluna que apresenta deficiência 

visual e hidrocefalia, no contexto de uma escola 

pública estadual, no município de Natal/RN. As 

práticas realizadas consideram ideias de Freire (2017) e 

de Gadotti (2013), quanto à “boniteza de ensinar”, 

“boniteza de ser gente”, a “boniteza de ser professor”, 

mailto:e_sia_ht@yahoo.com.br
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além do que reza a Lei nº 13.146 – Lei brasileira de 

inclusão da pessoa com deficiência (LBI, 2015) e a 

Convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência (2006). O resultado das práticas, junto à 

aluna, tem demonstrado avanços em seu processo de 

aprendizagem e desafios superados, manifestados no 

sentimento de esperança, ousadia, solidariedade, 

decência e ética com que a professora tem 

desenvolvido suas práticas pedagógicas. Assim, 

ratificamos a importância do papel do professor de 

Educação Especial na realização do atendimento 

educacional pedagógico da aluna em questão, 

contribuindo para a não exclusão no contexto escolar.  

 

Palavras-chave: Ensino. Deficiência Visual. Inclusão. 

 

 

 

ENSINO DE LIBRAS PARA SURDOS NO AEE 

DO CAS MOSSORÓ/RN 

 

Ana Lúcia Costa do Nascimento – UAA 

anacosta@letras.ufrj.br 

 

Artur Maciel de Oliveira Neto – CAS Mossoró 

oliveiraneto.a.m@gmail.com 

 

Resumo: 

 

Neste trabalho temos como objetivo apresentar o 

CAS - Centro Estadual De Capacitação de Educadores 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/lei-brasileira-de-inclusao-lbi/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/lei-brasileira-de-inclusao-lbi/
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e Atendimento ao Surdo em Mossoró,como instituição 

promotora da inclusão de pessoas surdas do Oeste 

Potiguar. Para obtenção dos dados sobre a instituição 

realizamos entrevistas com 2 professoras de Libras 

ouvinte efetiva e 6 Instrutores de Libras surdos 

bolsistas. Também foi realizada observação 

participante, com a finalidade de conhecer as práticas 

cotidianas. O CAS Mossoró está subdividido em quatro 

núcleos: Atendimento Educacional Especializado, 

Convivência, Capacitação e Produção de Materiais 

didáticos. A subdivisão dos núcleos permite que o 

sujeito surdo seja atendido na sua totalidade. O CAS 

atende cerca de 198 surdos oriundos de mais de 10 

cidades do oeste Potiguar. Sendo um espaço de 

construção de identidade prioriza-se a garantia do 

acesso a Libras em todos os seus serviços. 

Consideramos a importância de do CAS Mossoró/RN 

continuar investindo no ensino de Libras pelo 

profissional surdo, utilizando recursos que possuem 

função significativa e comunicativa para os surdos que 

procuram a instituição.  

Palavras-chave: Atendimento Educacional 

Especializado. Ensino. Libras. 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO: UMA INTERVENÇÃO 

ATRAVÉS DA MATEMÁTICA E DO DESENHO 

UNIVERSAL 

Jucilene da Silva Dantas Medeiros 

 jjucilenemedeiros@gmail.com  

Helda Clotilde dos Santos Silva 

 heldac@yahoo.com.br  

Resumo: 

Vislumbrar uma escola para todos é 

compreender que se faz necessária acessibilidade nas 

diversas esferas, acreditando e oportunizando 

momentos de aprendizagem a todos. Nesse sentido, o 

presente artigo tem como objetivo relatar uma 

intervenção pedagógica do Atendimento Educacional 

Especializado na sala de aula comum. A partir de um 

jogo matemático, no qual podemos trabalhar as quatro 

operações aritméticas. A intervenção será realizada em 

uma escola pública da rede municipal localizada na 

zona norte de Natal/RN, em uma turma do 4º ano 

composta por 32 alunos, 1 com deficiência visual 

(baixa visão) e deficiência intelectual associada e 

outros 2 com deficiência intelectual. Dessa forma 

iniciou-se a produção do jogo: Descubra e cubra a 

mailto:jjucilenemedeiros@gmail.com
mailto:heldac@yahoo.com.br
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partir da perspectiva do desenho universal o qual 

contempla diversas necessidades dentro de um só 

recurso. Os estudantes poderão jogar em grupos, visto 

que corroboramos da ideia de que o sujeito se constrói 

nas relações e se desenvolve a partir dos estímulos 

recebidos. Assim na coletividade os alunos irão se 

desenvolver a partir das experiências sociais e aprender 

com seus pares. Vence aquele que marcar todos os 

números do seu tabuleiro. Conclui-se que, um dos 

resultados será os elementos que os estudantes estarão 

sistematizando para superar a falta da abstração nas 

operações matemáticas.  

Palavras-chave: Atendimento Educacional 

Especializado. Aprendizagem. Desenho Universal. 
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INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NA 

ESCOLARIZAÇÃO DE UMA ADOLESCENTE 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL: DESAFIOS E 

AVANÇOS 

 

Márcia Moreira da Silva 

 Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência – Funad 

 marcia.moreiras20@gmail.com 

 

Resumo: 

 

Ao estudar as Políticas Educacionais, com 

ênfase na Inclusão da Pessoa Com Deficiência, 

percebemos um grande distanciamento entre as teorias 

e práticas no que se referem à inclusão desses sujeitos 

no ambiente escolar. Apresentamos um estudo de caso 

a respeito da escolarização de uma adolescente com 

deficiência visual e patologias associadas em uma 

escola inclusiva da Rede Municipal de João Pessoa, 

que despertou nosso interesse em estudar as 

habilidades e competências desenvolvidas através do 

uso de materiais diversos observando o acesso à leitura, 

escrita, socialização e cidadania. Foi adotada para 

realização das intervenções e mediações no processo de 

escolarização da adolescente, o percurso metodológico 

que prioriza a experiência de vida. Na realização das 

atividades podemos observar que a adolescente durante 

o processo escolar vivenciou experiências que 

permitiram através da percepção sensorial, conhecer, 
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experimentar, reconhecer e recriar habilidades e 

competências usando materiais diversos para ter acesso 

à leitura, escrita, socialização e cidadania. 

Palavras-chave: deficiência visual; escola inclusiva; 

percepção sensorial. 

 

 

VIVÊNCIAS DE PROFESSORA DE SALA DE 

RECURSO MULTIFUNCIONAL NA 

FORMAÇÃO DOCENTE: ALUNOS CEGOS EM 

FOCO 

 Ana Isabel Neri de Matos Silva – IPM 

 isabelneri@gmail.com 

 

 Josineide Maia de Souza – IPM 

 josimaia538@gmail.com  

 

Resumo:  

Neste trabalho apresentamos experiências 

advindas de práticas pedagógicas desenvolvidas na 

Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), do Instituto 

Padre Miguelinho, escola da rede pública estadual na 

cidade do Natal/RN, com estudantes com deficiência 

visual do Ensino Médio e seus professores. Buscamos 

desenvolver um trabalho em parceria com os 

professores, objetivando que àqueles estudantes se 

mailto:isabelneri@gmail.com
mailto:josimaia538@gmail.com
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integrem plenamente no cotidiano escolar, tornando-se 

sujeitos ativos no processo de inclusão, dentro e fora da 

escola. E, também, expandir o tema da inclusão e gerar 

um maior interesse por parte dos educadores em 

diversificar suas práticas de ensino. Os procedimentos 

metodológicos: formações com a equipe, rodas de 

conversa em planejamentos coletivos, oficinas voltadas 

para adaptação de material e diálogos permanentes com 

os professores. Os fundamentos teóricos são oriundos 

da contribuição de autores, tais como: Wallon (2004), 

Ochaita (2008), que enfatizam o desenvolvimento e a 

aprendizagem de pessoas com deficiência visual como 

um processo dinâmico. Quanto às experiências no 

contexto da SRM, destacamos a parceria com os 

professores titulares e estudantes universitários em 

estágio acadêmico, desenvolvendo materiais adaptados 

em disciplinas específicas. Nos atendimentos 

individualizados ou em grupo é trabalhada a 

socialização, percepção de valores, competências e 

habilidades dos estudantes. Sobre os resultados 

destacamos a minimização de barreiras e a 

maximização de avanços e conquistas, evidenciados no 

ingresso desses estudantes em Institutos e 

Universidades Federais, bem como na promoção de sua 

autonomia e independência.  

Palavras-Chave: Sala de Recursos Multifuncionais. 

Práticas pedagógicas. Deficiência Visual. 
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EIXO 6 – EDUCAÇÃO E DIREITOS 

HUMANOS – A PESSOA COM 

DEFICIENCIA SENSORIAL EM FOCO 

 

 

 COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

 

PARA QUEM QUER VER ALÉM: DEFICIÊNCIA 

VISUAL E EMPODERAMENTO FEMININO 

  

Adenize Queiroz de Farias - UFCG 

Adenize.queiroz@gmail.com 

 

Resumo: 

 

Neste trabalho, apresentamos os olhares de uma mulher 

cega que, interpelada a rever sua história de vida, faz 

uma releitura de acontecimentos marcantes, desde a 

infância aos tempos presentes, envolvendo-nos numa 

prazerosa mistura entre poesia e realidade. Trata-se de 

um recorte da tese intitulada Trajetórias Educacionais 

de Mulheres: Uma Leitura Interseccional da 

Deficiência (FARIAS, 2017), cujo objetivo é analisar 

os efeitos das estruturas capacitistas e de gênero na 

experiência de desigualdades e múltiplas 

vulnerabilidades de mulheres com deficiência. 

mailto:Adenize.queiroz@gmail.com
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Fundamentados no modelo social, os estudos mais 

recentes em torno desta questão, estabelecem a ruptura 

com o modelo médico da deficiência, agora concebida 

como uma condição resultante de experiências de 

desigualdades, como também de barreiras que 

impedem a participação social de homens e mulheres 

nesta condição. Assim, ao reconstituir a história de vida 

de uma mulher cega aprofundamos a literatura que 

associa a deficiência a outros marcadores de 

desigualdade social, a exemplo do gênero. Os 

resultados da investigação revelam que o maior desafio 

a ser enfrentado atualmente, consiste em tornar as 

estruturas educacionais e sociais, mais acessíveis, o que 

oferecerá a mulheres, cegas e videntes, mecanismos 

que lhes permitam descobrir as próprias capacidades e 

assim olhar para a realidade, conscientes da força de 

sua ação transformadora. Esperamos, dessa forma, 

contribuir para uma maior visibilidade da mulher com 

deficiência. 

 

Palavras-chave: Gênero. Deficiência Visual.  

Empoderamento. 
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EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E 

INCLUSÃO: NOTAS SOBRE A TRAJETÓRIA 

ESCOLAR DE UM ALUNO CEGO 

 

Linda Carter Souza da Silva – SEEC/RN 

lindacarterlinda@hotmail.com 

 

Resumo: 

 

Este trabalho tem por objetivo principal trazer 

reflexões acerca do debate em torno da garantia de 

direitos humanos, mais especificamente, o direito à 

educação no contexto da escolarização de um aluno 

cego de uma escola pública do município de 

Mossoró/RN através da escuta de sua voz. O texto 

constitui-se a partir de um recorte do nosso trabalho 

dissertativo, intitulado por: “Relação entre Educação 

em Direitos Humanos e Educação Inclusiva nas 

concepções e práticas de professores de um estudante 

cego.” Os procedimentos metodológicos utilizados são 

de abordagem qualitativa, tendo por método o Estudo 

de Caso Instrumental (STAKE, 2010) e como 

instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada (LAKATOS & MARCONI, 2003). A 

leitura e análise dos dados acontecem através da 

interpretação direta (STAKE, 2010). Os resultados 

dessa investigação revelam que o aluno apresenta uma 

concepção de educação pautada na escolarização, o 
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que, pode limitar a luta pelo direito à educação 

enquanto garantia dos Direitos Fundamentais 

instituídos na Constituição (1988), sendo 

consequentemente, meio de acesso a outros direitos. 

Outro fator, reside na concepção de inclusão enquanto 

participação. Dialogando, assim, com princípios que 

fundamentam uma educação em/para os direitos 

humanos. Portanto, considera-se a importância de 

alinhar a inclusão de pessoas cegas na escola como 

garantia de direitos humanos sendo o sujeito de 

direitos, ou seja, o aluno cego, protagonista nesse 

processo.   

Palavras-chave: Educação. Direitos Humanos. Aluno 

Cego. 
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O DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

SENSORIAL À INCLUSÃO EDUCACIONAL NO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Vicente Elísio de Oliveira Neto – UFPB 

vicenteelisio@yahoo.com.br 

Áldena Fernandes de Melo – CERS  

aldenamelo@yahoo.com.br 

 

Resumo: 

 

A pesquisa busca sistematizar casos relativos à 

inclusão educacional das pessoas com deficiência 

sensorial julgados pelo Supremo Tribunal Federal, 

identificando questões empíricas envolvidas na 

concretização do direito titularizado pela minoria 

historicamente excluída. A investigação empregou o 

método de abordagem dedutivo, tem cunho descritivo e 

utilizou procedimentos técnicos, bibliográfico e 

documental. Define-se o direito à educação enquanto 

direito humano-fundamental, destaca-se sua gênese no 

contexto do reconhecimento das liberdades positivas, 

as dimensões: humana, política e econômica e sua 

universalização progressiva por meio do processo de 

política pública que conjuga os esforços estatais, as 

iniciativas econômicas e as atividades do terceiro setor. 

Descrevem-se os reflexos de uma história de exclusão 
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das pessoas com deficiência no contexto educacional 

cuja superação vem se constituindo em imperativo 

político-jurídico na atividade de interpretação e 

aplicação do direito pelo Supremo Tribunal Federal. A 

sistematização demonstra que a efetivação do direito 

das pessoas com deficiência sensorial à educação 

envolve: ambiente educacional acessível; profissionais 

especializados e de apoio escolar; tecnologia assistiva; 

atendimento educacional especializado em instituições 

inclusivas ou especiais; e, amplo acesso não-

discriminatório às instituições privadas de ensino. 

Conclui-se destacando a contribuição da jurisprudência 

no processo multidimensional da inclusão educacional. 

Palavras-chave: Direito. Deficiência. Educação. 
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DIREITOS HUMANOS E PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA: ACESSO E PERMANÊNCIA 

NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA 

UFPB 

 

Luzia da Trindade Souza– UFPB/PPGDH 

luziatrindade74@gmail.com 

 

Orientador – Timothy Denis Ireland – UFPB/PPGDH 

ireland.timothy@gmail.com 

 

  

Resumo: 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de 

mestrado em andamento, que vislumbra estudar o 

processo de inclusão dos estudantes com deficiência 

nos Programas de Pós-Graduação strito senso da 

Universidade Federal da Paraíba após a implementação 

da Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da educação inclusiva. A partir disso, o 

estudo enfatiza as formas de acesso e as condições de 

permanência dos estudantes com deficiência nos 

Programas de Pós-Graduação strito senso. A pesquisa 

tem uma abordagem qualitativa, amparada no método 

da análise interpretativa, sendo de caráter exploratório 

descritiva, desenvolvida com o apoio da pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. Os instrumentos 
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utilizados para a geração dos dados é a entrevista 

semiestruturada, a e o diário de campo. Os dados serão 

analisados a luz do método hermenêutico-dialético. O 

desenvolvimento deste estudo é de grande valia, pois 

buscamos com ele contribuir com a produção do 

conhecimento na área da educação em direitos 

humanos, sinalizando a importância dessa forma de 

educação como elemento que estimula a inclusão, além 

de dar visibilidade para os desafios enfrentados pelas 

pessoas com deficiência, no tocante a entrada e 

permanência nos programas de pós-graduação strito 

senso.   

 

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Direitos 

Humanos. Inclusão. 
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 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

PERCEPÇÃO DE UM ESTUDANTE CEGO 

SOBRE O “PROJETO DEFICIENCIA, 

DIREITOS HUMANOS E PSICOLOGIA”, DA 

UFPB 

 

Jadson Rodrigo Silva Gomes - UFPB 

jadsonrsg@gmail.com 

 

Lívia Laenny Vieira Pereira de Medeiros - UFPB 

livialaenny@hotmail.com 

 

Henrique Jorge Simões Bezerra 

hjsimoes@yahoo.com.br 

 

 

Resumo: 

 

Na atualidade, a educação de pessoas com 

deficiências está fundamentada no paradigma da 

inclusão à luz dos Direitos Humanos e tem foco na 

eliminação de barreiras atitudinais, curriculares e 

arquitetônicas. A deficiência é concebida como uma 

mailto:jadsonrsg@gmail.com
mailto:livialaenny@hotmail.com
mailto:hjsimoes@yahoo.com.br
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forma de opressão social sobre um corpo com lesão, no 

meu caso, a cegueira. Sou discente do curso de 

Psicologia e extensionista do projeto Deficiência, 

Direitos Humanos e Psicologia da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). O programa institucional 

denominado Aluno Apoiador almeja a efetivação da 

inclusão de pessoas com deficiência por meio de sua 

inserção na atividade educacional comum. Sua ênfase 

está na Participação Guiada, proposta por Barbara 

Rogoff, a qual consiste na promoção de suportes 

mediacionais à pessoa com deficiência por um aluno 

não-deficiente ao longo dos processos ensino-

aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Avalio a 

política pública ofertada pela UFPB como uma 

excelente ferramenta de inclusão e acessibilidade. 

Apesar deste grande avanço em direção à efetivação da 

educação inclusiva, na comunidade universitária em 

geral ainda há barreiras físicas, curriculares e 

atitudinais ligadas diretamente ao paradigma da 

integração que geram percalços em minha trajetória na 

graduação e subvertem as finalidades do programa 

Aluno Apoiador. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Pessoa com 

Deficiência. Educação.  
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ATENDIMENTO HUMANIZADO NAS UBS: 

ACOLHENDO O SURDO NA SUA LÍNGUA 

 

Artur Maciel de Oliveira Neto – CAS Mossoró 

oliveiraneto.a.m@gmail.com 

 

Lucivanda Braga Lima – CAS Mossoró 

luciblima.braga@gmail.com 

 

Odeilsa Soares Sobral – Prefeitura de Mossoró 

odeilsa@hotmail.com 

 

 

 

Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto 

de acessibilidade à pessoa surda em Unidades Básicas 

de Saúde – UBS, no município de Mossoró/RN. Dessa 

maneira, adotar algumas estratégias de comunicação 

em situação de conversação é uma importante 

ferramenta de assistência ao sujeito surdo. Pois durante 

a consulta, os profissionais de saúde precisam orientá-

los acerca do diagnóstico e tratamento, cujos resultados 

podem ser comprometidos pela não compreensão das 

partes envolvidas. O projeto foi realizado em duas 

mailto:luciblima.braga@gmail.com
mailto:odeilsa@hotmail.com
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etapas: na primeira os agentes comunitários de saúde 

de Mossoró participaram de uma formação em parceria 

com o CAS Mossoró; na segunda etapa, os alunos 

estiveram atendendo os surdos nas Unidades Básicas 

de Saúde e em suas residências. Os agentes realizaram 

uma pesquisa com os surdos atendidos para avaliar o 

resultado do atendimento. O presente estudo apontou 

algumas dificuldades enfrentadas pelos surdos, ao 

procurarem os serviços de saúde que remetem a fatores 

como a ausência de intermediação durante a consulta, 

ausência da Libras nos serviços de saúde para 

possibilitar o diálogo do usuário com os profissionais e 

uso inadequado das estratégias de comunicação. 

Verificou-se também a necessidade de profissionais 

capacitados em Libras durante o atendimento à saúde. 

No momento em que as UBS de Mossoró iniciaram 

uma assistência bilíngue, tornou-se possível aos surdos 

ter mais amplo acesso à saúde. 
 

Palavras-chave: Unidades Básicas de Saúde. 

Acessibilidade. Surdez. 
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ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE DE UM ALUNO 

SURDOCEGO  PÓS – LINGUÍSTICO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Maria Jaciara Matias – SEEC 

mjaciaramatias@gmail.com 

 

Solange Regina Alves André - SME 

solreginaaalves@gmail.com 

 

Marluce Barbosa de França– SME 

marlucebarbosaff@gmail.com 

Resumo: 

O objetivo do presente trabalho é divulgar um 

relato de experiência realizado com um aluno 

surdocego pós–linguístico, no Instituto de Educação e 

Reabilitação de Cegos- IERC/RN. Recém-chegado a 

Instituição, após uma perda total da visão e sem 

conseguir se comunicar com antigos amigos da 

comunidade surda, buscou ajuda encaminhado pela 

EIXO 7 – ARTE, CORPO E MOVIMENTO – A PESSOA 
COM DEFICIÊNCIAS SENSORIAIS COMO FOCO 
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família. Além de familiares, um intérprete de LIBRAS 

o acompanhava. Todos demonstravam inúmeras 

expectativas, enquanto o próprio mantinha-se meio 

cético. As atividades no Instituto foram iniciadas com 

Orientação e Mobilidade. Nas primeiras aulas, ficaram 

evidentes o interesse e a disponibilidade do aluno para 

a aprendizagem, foram construídas uma relação de 

confiança, amizade e afeto entre professora - aluno - 

intérprete sempre na perspectiva do empoderamento da 

pessoa surdocega. A partir da participação efetiva do 

intérprete durante as aulas de Orientação e Mobilidade 

foi possível desenvolver um trabalho colaborativo de 

modo a capacitá-lo como guia-intérprete e promover o 

uso da LIBRAS-tátil por todas as professoras que 

realizavam oficinas com o aluno Surdocego. As 

técnicas multissensoriais utilizadas que visavam 

promover e devolver o seu deslocamento de forma 

orientada e segura para (re) conhecer o entorno e 

resgatar autoestima, autonomia, e principalmente, 

qualidade de vida, de modo que, surtiram o efeito 

desejado superando as expectativas iniciais. Há cinco 

anos ele frequenta e participa efetivamente, das 

diversas atividades na Instituição. 

 

Palavras-chave: Orientação e Mobilidade. Surdocego 

pós-linguístico. Educação e Direitos Humanos. 
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VIVENCIANDO A ARTE ATRAVÉS DO 

COTIDIANO COM ALUNOS SURDOS. 

Sônia Regina Sena de Souza – SEDUC/MARACANAU-CE 

Soniasena68@gmail.com 

 

 Liliane Vieira Mendes– SEDUC/MARACANAU-CE 

Lilianeshalom06@yahoo.com.br 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho apresenta a realização de 

um projeto interdisciplinar em Artes Visuais e História, 

aplicado com 16 estudantes surdos do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental, atendidos na Sala de Recurso 

Multifuncional para Pessoas com Surdez-AEE/PS de 

uma escola da rede municipal de Maracanaú-Ce, com o 

propósito de demonstrar aos alunos surdos a Arte 

Rupestre como precursora da comunicação e expressão 

visual humana. Objetiva-se, ainda, que compreendam 

como o patrimônio cultural e artístico está interligado 

por meio da Arte rupestre e indígena; e entendam os 

significados da cultura indígena (grafismo e pintura 

corporal). A metodologia aplicada consiste: no registro 

da expressão e produção artística dos alunos, a partir 

das aulas explicativas e vídeos sobre Arte rupestre; 
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Exposição da produção e representação artística, 

realizadas com lixas, giz e elementos da natureza. 

Espera-se que por meio da aplicação do projeto os 

estudantes desenvolvam sua percepção, atenção e 

criatividade, de modo a tornar o processo de ensino 

aprendizagem, significativo e prazeroso.  

Palavras-chave: Artes Visuais e História. 

Interdisciplinaridade. Alunos surdos. 
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 COMUNICAÇÃO ORAL 

 

A AUDIODESCRIÇÃO: A VOZ QUE PROMOVE 

A IMAGEM NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

GEOGRÁFICO 

 

 

Raimundo Guilherme de Lima – PPgITE/IMD-UFRN 

guigageo@ufrn.edu.br 

Rogério Junior Correia Tavares – PPgITE/IMD-UFRN 

rogertavares@gmail.com 

 

Resumo: 
 

O trabalho apresenta uma proposta de cunho 

educacional, que tem como objetivo principal propor 

uma produção midiática audiovisual com a utilização 

do recurso da audiodescrição. Podemos classificar a 

audiodescrição como “uma atividade de mediação 

EIXO 8 – ACESSIBILIDADE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA 
SALA DE AULA EM FAVOR DE ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA SENSORIAL 
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linguística, uma modalidade de tradução intersemiótica 

que transforma o visual em verbal, contribuindo para a 

inclusão cultural, social e escolar”. (MOTTA e FILHO, 

2010). Desta feita a implementação da proposta foi 

aplicada na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima 

–Extremoz RN, com a turma do 9º do Ensino 

Fundamental II na Disciplina de Geografia.  A 

construção metodológica segue as seguintes diretrizes: 

Embasamento teórico sobre o tema, apresentação das 

ideias aos alunos durante aula expositiva, Seleção dos 

assuntos, construção dos roteiros, filmagens, edição e 

publicação do vídeo nas plataformas digitais. O 

trabalho segue em fase de desenvolvimento e pretende 

construir um audiovisual acessível para alunos que 

apresentem deficiência sensorial (alunos com baixa 

visão ou cegos) agregando inovação, capacidade de 

engajamento da turma e construção de uma 

mentalidade educacional voltada para implantação de 

vetores que promovam a acessibilidade. 
 

Palavras-chave: Acessibilidade. Audiodescrição. 

Audiovisual. 
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 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

 

UMA PROPOSTA DE EIXOS DE APOIO AO 

PLANO DE AÇÃO PARA 

POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UFRN 

ORIENTADO AOS ARTEFATOS 

DIGITAIS 

André Grilo – UFRN 

andregrilo@info.ufrn.br 

 

Adja Ferreira Andrade – UFRN 

adja@imd.ufrn.br 

 

Bruno Santana da Silva – UFRN 

bruno@imd.ufrn.br 

 

Resumo: 

 

Este trabalho emerge do engendramento da 

Política de Acessibilidade no âmbito da gestão da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

o qual envolveu diferentes grupos de trabalho, situados 

em comissões convocadas pela administração 

universitária e articuladas pelo núcleo de inclusão e 

acessibilidade da UFRN (CAENE). As comissões 

especializadas foram distribuídas em dimensões de 

acessibilidade para o enfrentamento das barreiras 

previstas no Art. 3º da Lei nº 13.146/2015. Dentre as 

mailto:bruno@imd.ufrn.br
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dimensões estabelecidas, foi constituída a Comissão 

para Acessibilidade Digital, buscando contemplar as 

barreiras tecnológicas, comunicacionais e 

informacionais inerentes ao contexto das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação, observando-as nos 

artefatos digitais produzidos ou adquiridos pela 

instituição, tais como: páginas web, aplicativos móveis 

e programas de computador, bem como os sistemas de 

informação utilizados para as atividades meio e fim da 

UFRN (SIGAA, SIPAC etc.). A comissão foi composta 

por especialistas das áreas acadêmica e técnica do 

quadro funcional da universidade, oriundos de 

unidades administrativas e acadêmicas, tais como a 

Superintendência de Informática (órgão gestor de 

tecnologia da informação), o Instituto Metrópole 

Digital, a Secretaria de Educação a Distância, dentre 

outras. As proposições resultaram em um modelo de 

plano de ação estruturado nos eixos da Capacitação, 

Comunicação e Desenvolvimento Tecnológico. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade Digital. Tecnologia da 

Informação. Gestão Universitária. 
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USO DE SOFTWARE EDUCACIONAL NO CAS 

MOSSORÓ: DIFERENTES OLHARES PARA OS 

SABERES DAS COMUNIDADES SURDAS 

 

Roseane Barroso Franco – UFRJ 

rose@letras.ufrj.br 

 

Artur Maciel de Oliveira Neto – UAA 

oliveiraneto.a.m@gmail.com 

 

 

Resumo: 

 

Este trabalho objetiva demonstrar o benefício 

que o acesso a utilização de softwares livres, pode 

trazer aos surdos, criando a oportunidade de promover 

a alfabetização destes, apresentando uma análise de 

resultados obtidos após a aplicação das atividades 

propostas, embasadas na ideia que as produções de 

texto em forma de quadrinhos, auxiliadas por 

softwares, representam um elemento novo na sala de 

recursos, com a finalidade de facilitar o processo de 

aprendizagem e de habilidades essenciais. Este trabalho 

apresenta algumas considerações sobre a produção 

escrita do surdo através do uso do software educacional 

HQ, mostrando a importância do uso de recursos 

visuais (imagens, desenhos, ícones e outros) para a 

utilização do português escrito pelo surdo. De acordo 

com Gebran (2009), os softwares educacionais são 

mailto:rose@letras.ufrj.br
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programas que auxiliam o aluno a desenvolver, 

aperfeiçoar e ampliar de forma interativa o seu 

aprendizado, tendo o professor à função de mediador 

do processo de reconstrução do conhecimento. Dessa 

forma o referido trabalho possibilitou identificar o 

importante papel que a tecnologia desempenha no 

cotidiano escolar e sua pertinente contribuição com o 

aprendizado. O trabalho também possibilitou verificar 

de que modo o professor aborda o conteúdo, na 

perspectiva de tornar o aluno um cidadão letrado, 

reflexivo e crítico. Ao final da investigação, são 

delineadas algumas atividades para o ensino de Língua 

Portuguesa e de Língua de Sinais Brasileira. 

 

Palavras-chave: Comunidade surda. Software 

educacional. Acessibilidade. 
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A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE ROTEIROS 

DE AUDIODESCRIÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA 

COM ESPETÁCULOS TEATRAIS 

Thiago de Lima Torreão Cerejeira – PPGED/UFRN 

cerejeiratlt@gmail.com 

 

Jefferson Fernandes Alves – PPGED/UFRN 

jfa_alves@msn.com 

 

 

Resumo: 

Relatamos nesse estudo uma experiência de 

construção coletiva de roteiros de audiodescrição no 

âmbito de espetáculos teatrais que emerge a partir da 

vivência de um curso de formação em audiodescrição 

em teatro (2018-2019), promovido pela UFRN, em 

Natal/RN e que contou com a participação de 

estudiosos da área e de dois consultores em 

audiodescrição. Segundo Motta (2016), a 

audiodescrição é um recurso de acessibilidade 

comunicacional que traduz imagens em palavras, 

oferecendo às pessoas com deficiência visual, dentre 

outros benefícios, a ampliação de suas percepções e a 

equiparação de oportunidades. Seu processo de 

construção segue a ordem de etapas que compreende, 

em linhas gerais: a) criação do roteiro; b) consultoria 

mailto:cerejeiratlt@gmail.com
mailto:jfa_alves@msn.com


 

110 
 

do roteiro; c) locução e edição. A experiência descrita 

nesse estudo rompe, portanto, com esses parâmetros 

preestabelecidos e que ordenam a sequência das etapas 

"a" e "b" e que convencionam sua separação, 

instaurando uma prática dialógica no qual essas duas 

etapas iniciais, construção do roteiro e consultoria, se 

interpenetram. Os resultados obtidos com tal incursão 

revelam um processo dinâmico em que muitas das 

dúvidas presentes na construção do roteiro de 

audiodescrição já podem ser eliminadas com a 

presença da consultoria, cedendo espaço para 

articulações mais prioritárias e que otimizam a 

realização desses processos. 

 

Palavras-chave: Audiodescrição. Deficiência visual. 

Acessibilidade. 
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EIXO 9. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: DESAFIOS ATUAIS AO ENSINO A 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS 

SENSORIAIS 

 

 COMUNICAÇÃO ORAL 

 

ESTUDOS ACERCA DA DEFICIÊNCIA 

SENSORIAL  NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - UFRN (2008-

2018) 

 

Julie Idália Araujo Macêdo – UFRN 

julieiamacedo@gmail.com 

 

Buena Bruna Araujo Macêdo – UFRN  

buenabruna@yahoo.com.br 

 

Resumo: 

 

O presente trabalho possui como objetivo geral 

investigar as produções acadêmicas do Programa de 

Pós-graduação em Educação (PPGED) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

que se debruçaram sobre a deficiência sensorial na 

mailto:julieiamacedo@gmail.com
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perspectiva inclusiva. Nesse contexto, foi realizada 

uma pesquisa de cunho qualitativo e bibliográfico, 

através da análise dos resumos dos trabalhos do 

PPGED/UFRN disponíveis no banco de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para isso, foi 

demarcado como período de investigação a última 

década (2008-2018) e os seguintes aspectos foram 

examinados: ano de publicação, metodologia aplicada, 

palavras-chave e sustentabilidade teórica. Após essa 

análise, foi identificado um crescente aumento de 

pesquisas em temas ligados à deficiência sensorial no 

Rio Grande do Norte, de modo, que se pode concluir 

que as pesquisas no âmbito da Educação auxiliam na 

compreensão do fazer pedagógico na perspectiva da 

educação inclusiva e nos desafios que ainda precisam 

ser vencidos. 

Palavras-chave: Inclusão. Deficiência Sensorial. 

Mapeamento. 
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PÔSTERES 
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ENSINAR E APRENDER: A RELAÇÃO ENTRE 

PROFESSOR, INTÉRPRETE E ALUNO SURDO 

COMO FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS 

INCLUSIVAS NA EJA 

Sheylla Maria Oliveira de Almeida 

sheyllaoa@hotmail.com  

 

Wladia Maria da Silva Coutinho 

wladiamm@hotmail.com  
 

Resumo: 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal 

mostrar que a inclusão do aluno surdo na sala de aula 

comum, nas turmas de Educação de Jovens e Adultos é 

possível. O papel do professor e do intérprete de Libras 

é de fundamental importância para que essa inclusão 

EIXO 1- EDUCAÇÃO ESCOLAR E SURDEZ - DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO SUPERIOR 
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aconteça de fato. É necessário permitir ao aluno surdo 

que participe efetivamente de todas as atividades 

realizadas em sala de aula, fazendo uso da sua primeira 

língua – a Libras, para se comunicar com o professor e 

colegas ouvintes, tendo o intérprete como mediador 

dessa comunicação. Os três – Professor, Intérprete e 

Aluno Surdo são os personagens principais nesse 

trabalho inclusivo, cada um com suas características 

próprias e funções específicas no trabalho inclusivo 

com o aluno surdo. Não podemos deixar de ressaltar a 

importância também dos alunos ouvintes, que também 

terão a oportunidade de aprender com os colegas 

surdos um pouco da sua língua – Libras e de sua 

cultura, ao mesmo tempo que estarão compartilhando 

experiências, educacionais e de vida, que enriquecerão 

o aprendizado de todos. 
 

Palavras-chave: Aluno surdo. Intérprete de Libras. 

Professor. 
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EIXO  4 - PAIS E FILHOS COM DEFICIÊNCIA 

SENSORIAL 

 

A SURDEZ NO CONTEXTO FAMILIAR 

                                                       

                                         Ana Paula Maciel Cordeiro – 

UNINASSAU 

cordeana@hotmail.com 

Nicolly Kelly da Silva Pontes – UNINASSAU 

collypontes@hotmail.com 

Rosane Isabella Oliveira de Melo – UNINASSAU 

rosaneiomelo@gmail.com 

 

Resumo:  

O estudo visa compreender como a família pode 

contribuir no desenvolvimento do surdo na busca da 

inclusão social. Entende-se que a estrutura familiar é 

essencial para o desenvolvimento físico e psicológico 

da criança, através da relação com os pais. Mediante 

uma revisão de literatura utilizando os termos: mães, 

pais, deficiência e psicologia, obtivemos 172 

resultados. Constatou-se que a presença de relatos de 

progenitores era mais recorrente em relação às demais 

organizações familiares e apenas quatro pesquisas 
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diretamente envolvidas com surdez, as demais 

abordavam doenças congênitas diversas. Nas 

produções de Canho, Neme e Yamada (2006) e Frota, 

Amaral, Nobre e Barbosa (2011) compreende-se que a 

descoberta de uma deficiência como a surdez para os 

familiares ouvintes é impactante, pois a idealização do 

filho e a concepção social de normalidade distanciam-

se da realidade. A família vivencia conflitos e tenta 

negar ou justificar a surdez para amenizar o seu 

descontento, uma vez que a deficiência afetará o 

cotidiano de todos, principalmente no que diz respeito 

ao próprio desenvolvimento da criança. Neste contexto, 

Alves e Frassetto (2015) ressaltam a importância da 

introdução da Libras, visando o acesso à comunicação 

como forma de socialização que irá assegurar o 

ingresso da criança surda na sociedade. Entendemos 

que estas necessitam de apoio familiar para se 

reconhecerem como sujeitos. 

 

Palavras-chave: Deficiência. Família. Psicologia. 
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JOGOS PEDAGÓGICOS PARA O ALUNO COM 

BAIXA VISÃO: INTERAÇÃO E 

APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DO AEE 

 

Cristiane Batista Santos-UNICID 

Cristiane.batista.santos@hotmail.com 

 

Edna Costa de Lima - E.M. Prof. José Melquíades de 

Macedo 

ednaliberdade@hotmail.com 

 

Karla Karoline Fernandes da Silva- UNP 

Karlafernandes17@hotmail.com 

 

 

Resumo: 

 

A baixa visão é um comprometimento visual 

que limita a aprendizagem do aluno no âmbito escolar. 

Com o objetivo de apoiar a inclusão de alunos com 

EIXO  5 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

SENSORIAL NO CONTEXTO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR 
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deficiências, o Atendimento Educacional Especializado 

- AEE - cumpre importante papel no suporte 

pedagógico ao aluno com necessidades especiais 

matriculados no ensino regular.Dessa forma, o presente 

trabalho trata-se de um relato de experiência 

vivenciado numa escola pública da rede municipal de 

Natal-RN e tem a finalidade de apresentar algumas 

atividades pedagógicas trabalhadas na Sala de Recursos 

Multifuncionais por meio do AEE.Dentre as atividades 

desenvolvidas, foram utilizados jogos concretos como 

o geoplano e o disco mágico, sendo essas, tecnologias 

assistivas,adaptadas com o intuito de estimular o 

processo de alfabetização e raciocínio lógico do aluno 

com baixa visão.Conforme o Ministério da Educação, 

os jogos pedagógicos são instrumentos que contribuem 

para uma aprendizagem mais agradável e de maior 

participação, além de promover uma a autonomia 

pessoal do aluno. Sendo assim, como resultado deste 

trabalho, pôde-se observar grande envolvimento e 

interesse dos alunos em aprender conceitos básicos dos 

componentes curriculares de português e matemática, a 

partir das atividades realizadas. Logo, essa experiência 

nos possibilitou perceber que os recursos pedagógicos 

são de grande relevância, quando bem aplicados,pois 

auxilia o desenvolvimento cognitivo e garante a 

qualidade do ensino do aluno com baixa visão. 

 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva. Baixa visão. 

Atendimento Educacional Especializado. 
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Resumo:  

 

Este trabalho tem a finalidade de relatar uma 

história de vida de uma pessoa com deficiência visual. 

Ele vivenciou os quatro períodos do modelo social de 

deficiência: exclusão, segregação, integração e 

inclusão. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, 
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utilizando gravador, na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), para coleta do relato. Avaliado por 

meio da experiência com o entrevistado que durante a 

sua infância no interior da Paraíba, a perda de sua visão 

devido a um glaucoma, ocasionou o processo de 

exclusão, fruto de um contexto social no qual a 

carência de informação predominava e, portanto, havia 

desconhecimento da patologia. Durante o período de 

segregação que vivenciou em sua segunda infância ao 

ter que sair do seu clã familiar, ainda criança para 

morar no Instituto dos Cegos na Paraíba Adalgisa 

Cunha, sobre regime de internato. Adentrou no modelo 

social integração, ainda na cidade de João Pessoa, 

enquanto inseria-se no mercado de trabalho, como 

atleta profissional da modalidade goalball, alcançando 

o ápice de sua carreira na seleção brasileira. 

Subsequentemente, adentrou no modelo social de 

inclusão, ao ser aprovado, por cotas no curso de 

Pedagogia da UFPB.Contudo é importante explanar 

aspectos históricos do modelo social da deficiência, 

pois o relato traz um novo olhar a partir da vivência do 

pesquisado, sobre a inclusão no âmbito sócio 

educacional, reconhecendo a dignidade da pessoa com 

deficiência na sociedade contemporânea. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação 

Superior. Pessoas com Deficiência visual. 
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Resumo:  

Este estudo tem como objetivo apresentar o 

contexto histórico do conceito de deficiência, 

acompanhando a história da humanidade desde os 

tempos antigos com relatos do processo de inclusão e 

aceitação das pessoas com alguma deficiência até a 

atualidade. O conteúdo do trabalho é fruto de um 

estudo literário em artigos científicos da autoria de 

Aranha (2001), utilizando termos de deficiência, 

psicologia, surdez, contexto histórico. A reflexão do 

estudo apresentou uma discussão em diversas áreas da 

saúde sobre o tema abordado, mas não apresenta um 

conceito fechado e concreto sobre o que é ser 

deficiente, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência menciona deficiência como 
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“impedimentos de natureza física, intelectual ou 

sensorial” (ONU, 2006, artigo 1º.). Diante da evolução 

humana e conceitos de humanidade, saímos da 

alegação de que pessoas com deficiência são dignas de 

serem excluídas da sociedade, para a ideia de inclusão 

social contemporânea, onde mecanismos de apoio e 

atenção a essas pessoas são bem maiores, porém, ainda 

existem muitas barreiras. Tomamos como exemplo 

pessoas com surdez, seja total ou parcial, que sofrem 

com o estigma em razão do jeito que são vistos pela 

cultura social da normalidade. Consuma-se que ainda 

sim, inconscientemente, não mudamos tais 

comportamentos, e sim, modificamos em um 

mascaramento social expresso através de atitudes de 

pena e piedade, como tratar com esses indivíduos 

negando sua autossuficiência.  

Palavras-chave: Deficiência. Evolução Conceitual. 

Direitos Humanos. 
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Resumo: 

 

Este artigo descreve a produção científica em 

psicologia acerca da surdez no estado de Pernambuco 

(PE), compreendendo que a discussão sobre este tema 

encontra-se em desenvolvimento no território nacional; 

Bisol, Simioni & Sperb (2008) inferem que a maioria 

das produções acadêmicas que falam de surdez é mais 

afim da área de educação e ciências linguísticas, já no 

âmbito da saúde, o enfoque no contexto clínico e 

patológico pretere o estudo do surdo enquanto 

indivíduo. Com um breve panorama dos estudos da 

psicologia sobre o sujeito surdo, o artigo traz uma 

revisão de literatura utilizando os termos psicologia, 

surdo, surdez e Pernambuco. A revisão identificou a 

ausência de resultados no que diz respeito às pesquisas 

no campo da psicologia em PE e ponderamos que, se 
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não existe um somatório considerável de produções 

acadêmicas na psicologia a respeito da população 

surda, consequentemente, o atendimento a esta parcela 

da nação encontra-se igualmente prejudicado. Conclui-

se que a ausência de estudos sobre a surdez no estado 

de Pernambuco reflete uma fragilidade no 

compromisso do profissional de psicologia com o 

atendimento a esta população. 
 

Palavras-chave: Psicologia. Surdez.  Produções 

científicas. 
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Resumo: 

O presente estudo pretende abordar a visão social 

e estigma da sexualidade da pessoa surda. Segundo 

Dizeu e Caporali (2005), existe uma necessidade de 
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promover o uso da LIBRAS tanto no contexto escolar 

quanto familiar ainda na infância buscando uma melhor 

relação entre eles, pois esta interação seria mais 

produtiva, colaborando na construção da identidade do 

surdo, além de prevenir danos e transtornos ao facilitar 

o acesso a uma educação sexual informativa e 

abrangente, considerando a importância desta no 

desenvolvimento da sexualidade do indivíduo, 

enfatizando os seus direitos de vivenciar o prazer 

sexual. Foi utilizada uma revisão literária a partir dos 

termos surdez, surdez e sexualidade, educação sexual 

do surdo, cultura surda. Como resultado da busca 

foram obtidas 22 pesquisas, dentre elas apenas 7 

tratavam diretamente da educação sexual do surdo. 

Como resultado do estudo realizado, observou-se que 

existe uma visão limitada a respeito do surdo, 

impossibilitando o acesso às descobertas da sua 

identidade, sendo colocado como mentalmente incapaz 

de um desenvolvimento saudável das noções acerca da 

própria subjetividade e do mundo, dificultando o 

processo de inclusão social. Quando se fala em 

inclusão e acesso à informação, a sexualidade humana 

não deve ser descartada. É necessário compreender que 

os sujeitos surdos partilham de uma cultura 

evidenciada através de uma língua própria e não 

deveria ser um impedimento em seu desenvolvimento 

social a questão linguística. 
 

Palavras-chave: Surdez. Sexualidade. Libras. 
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“Eu, que sou cega, posso dar uma sugestão àqueles que 

vêem: usem seus olhos como se amanhã fossem perder a 

visão. E o mesmo se aplica aos outros sentidos. Ouça a 

música das vozes, o canto dos pássaros, os possantes 

acordes de uma orquestra, como se amanhã fossem ficar 

surdos. Toquem cada objeto como se amanhã perdessem o 

tacto. Sintam o perfume das flores, saboreiem cada bocado, 

como se amanhã não mais sentissem aromas nem gostos. 

Usem ao máximo todos os sentidos; goze de todas as facetas 

do prazer e da beleza que o mundo lhes revela pelos vários 

meios de contacto fornecidos pela natureza. Mas, de todos 

os sentidos, estou certa de que a visão deve ser o mais 

delicioso”. 

 

Trecho do texto: “Três dias para ver” de  Hellen Keler. 

Disponível em: 

http://www.cerebromente.org.br/n16/curiosidades/helen.htm. 

Acesso em: 23 de agosto de 2019. 
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