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APRESENTAÇÃO

O objetivo deste livro é registrar a participação da UFRN 
durante a Copa, colaborando com a construção de 
acervo de documentação escrita e virtual, e iconografias 

que remetam à Memória e à construção da História desse 
megaevento. A formalização da participação da UFRN na Copa 
do Mundo Brasil 2014 ocorreu por meio de um convênio com a 
Universidade de Brasília – UnB, em forma de projeto de extensão 
coordenado, no Rio Grande do Norte, pela professora Maria da 
Conceição Fraga, Pró-Reitora Adjunta de Extensão da UFRN,  
visando capacitar o voluntariado, através do Programa Brasil 
Voluntário, do Ministério do Esporte. Para registrar e divulgar 
as ações de tal projeto, foram designados a jornalista Francisca 
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Sirleide Pereira e o fotógrafo Wallacy de Medeiros Rocha, 
assessores da reitora. Desse trabalho resultou um acervo com 
mais de 350 fotografias e diversas matérias veiculadas na mídia 
impressa e virtual, referentes às ações que envolveram a UFRN e 
a COPA. Cabe ressaltar que esse material foi imprescindível para 
a feitura desta obra.

A Copa do Mundo Brasil 2014 foi realizada em 12 cidades-
sedes: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Porto 
Alegre, Curitiba, Cuiabá, Manaus, Recife, Salvador, Fortaleza e 
Natal. A abertura do evento foi na cidade de São Paulo e o último 
jogo, no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira jogou em Fortaleza, 
Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. 

Para a realização dos jogos nas cidades-sede, fez-se necessário 
também os Campos Oficiais de Treinamento (COT). Em Natal, 
os espaços disponibilizados para esse fim foram a UFRN e o 
campo do ABC F.C. Tão logo foi definida a UFRN como COT, 
começaram a chegar demandas das delegações e de instituições 
organizadoras do evento.

A Reitora Ângela Maria Paiva Cruz criou, através de Portaria, 
a Comissão de Organização e Utilização da Estrutura da UFRN, 
para o evento da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, com ob-
jetivo de organizar essas demandas e a utilização da estrutura da 
UFRN para o megaevento. Dentre tais demandas, podemos citar, 
principalmente, a paralisação integral das atividades nas áreas ad-
jacentes ao COT/UFRN, durante os trinta dias que precediam o 
último jogo em Natal, visando a cumprir lei federal que determina 
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o isolamento de um raio de ação no entorno do COT. Na impos-
sibilidade do pleito, fez-se o isolamento apenas 24h antes de cada 
treinamento. Outra demanda bastante discutida foi a solicitação 
da Prefeitura Municipal do Natal de ocupar todos os estaciona-
mentos disponíveis no campus universitário, pleito que não foi 
atendido para preservar o patrimônio da universidade e garantir o 
funcionamento das atividades essenciais de ensino, pesquisa e ex-
tensão, concedendo-se apenas os estacionamentos disponíveis no 
anel viário do campus. Tal comissão foi composta por: Maria da 
Conceição Fraga (presidente/Pró-Reitoria de Extensão), José Zil-
mar Alves da Costa (Superintendência de Comunicação), Gustavo 
Fernandes Rosado Coelho (Superintendência de Infraestrutura), 
Manuel Euflausino Pereira Filho (Segurança Patrimonial) e Doug-
las do Nascimento Silva (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis).

A comissão passou a se reunir semanalmente, às sextas-
feiras, na sala de reuniões da Superintendência de Infraestrutura 
da UFRN, com a presença de todos os membros, de instituições 
parceiras, e de diretores de unidades acadêmicas e administrativas, 
quando necessário. As reuniões tinham como pauta temas 
relacionados à construção de um plano de trabalho da UFRN 
voltado para viabilizar o funcionamento do Campo Oficial de 
Treinamento, a liberação de áreas de estacionamento, a integração 
da segurança patrimonial com demais instituições da Defesa e 
Segurança, bem como o funcionamento do Campus Universitário 
durante o período da Copa.
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Fez parte da capacitação dos voluntários em Natal uma 
visita técnica de reconhecimento ao Estádio Arena das Dunas, 
onde foram realizados os jogos da Copa. Participaram da visita 
a coordenadora geral do Voluntariado em Natal, Justina Iva, 
Secretária de Educação do Município de Natal, Ângela Maria Paiva 
Cruz, Reitora da UFRN, e Maria da Conceição Fraga, Pró-Reitora 
Adjunta de Extensão, e demais coordenadores e voluntários. Os 
profissionais da Comunicação produziram um clipe referente à 
divulgação do treinamento do Programa Brasil Voluntário que 
registrou a cobertura, em 05 emissoras de TV, 03 emissoras de 
rádio, 07 jornais impressos, 03 mídias digitais da UFRN, 04 
mídias sociais no perfil da UFRN, páginas e mídias sociais do 
Ministério do Esporte e aproximadamente 18 blogs do interior do 
Rio Grande do Norte. 

O envolvimento da UFRN com a Copa do Mundo 2014 
resultou na produção de três livros e envolveu 124 bolsistas e 
243 docentes e técnicos. Além disso, realizou diversas parcerias, 
dentre as quais destacam-se: Ministério da Educação, Ministério 
do Esporte, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério 
da Defesa (Marinha, Exército e Aeronáutica), Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Agência 
Brasileira de Informação (ABIN), Polícia Federal, Polícia Civil, 
Prefeitura Municipal do Natal, Corpo de Bombeiros, Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte, Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, CAURN, 
CREDISUPER, Santander, Cooperativa Cultural, Correios do 
Brasil, Universidade de Brasília (UnB). 
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O funcionamento do COT/UFRN foi garantido a partir de 
reuniões plenárias realizadas com os Departamentos de Fisioter-
apia, Nutrição, Saúde Coletiva, Enfermagem, Educação Física e a 
Escola de Enfermagem, todos do Centro de Ciências da Saúde – 
CCS. Reunimo-nos ainda com a plenária do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas – CCSA, por envolver o Setor de Aulas I e a 
Prática Jurídica, e com a chefia de Departamento de Comunicação 
Social do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA.  
Para além dessas Unidades Acadêmicas, fizeram parte da área de 
isolamento a Superintendência de Comunicação, a Residência 
Universitária de Pós-Graduação e a própria Superintendência de 
Infraestrutura. Para preparação dessas reuniões foi fundamental 
a colaboração dos diretores de Centros e Unidades Administra-
tivas e Acadêmicas. Para facilitar a circulação de pessoas na área 
isolada, a Superintendência de Infraestrutura modificou o fluxo 
de funcionários, deslocando o acesso da parte frontal para a parte 
lateral do prédio.

Os estacionamentos foram disponibilizados mediante estudos 
realizados e reuniões com os seguintes órgãos: Secretaria de 
Mobilidade de Natal – SEMOB, Marinha, Exército, Aeronáutica, 
Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Informação, 
Policia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda 
Municipal e FIFA, objetivando destinar áreas com capacidade 
para 600 automóveis, entre os quais 120 ônibus. Todas as áreas de 
estacionamentos liberadas eram de acesso livre ao anel viário, de 
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forma a garantir o isolamento de toda a área do Campus Central, 
são elas os estacionamentos dos Setores de Aula I e II, Escola 
de Ciências e Tecnologia – ECT, Centro de Biociências – CB, 
Metrópole Digital, Escola de Música da UFRN – EMUFRN e Praça 
Cívica do Campus. 

A integração da Segurança Patrimonial da UFRN foi realizada 
em ação conjunta com a Defesa e Segurança, sob a coordenação 
da Marinha do Brasil. Para tanto, foram realizados treinamentos, 
visitas técnicas, estudos e coletas de plantas baixas de prédios da 
UFRN e reuniões de planejamento de um Plano de Ação Integrado 
capaz de garantir o bom funcionamento do Campus Central no 
período da Copa e das áreas adjacentes. 

A UFRN, nas semanas que antecederam o megaevento, 
disponibilizou por dois dias (sábado e domingo) uma sala no 
prédio anexo à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DPP) 
para a empresa HBS (Host Broadcast Services) realizar seleção de 
estagiários para trabalhar no Estádio Arena das Dunas no período 
de jogos em Natal. 

A construção do COT/UFRN originou-se a partir do Projeto 
de Extensão Universitária intitulado Centro de Treinamento Norte-
rio-grandense do Atletismo de Alto Rendimento, coordenado 
pelo professor José dos Santos Figueiredo, do Departamento de 
Educação Física do Centro de Ciências da Saúde, em parceria com a 
Federação de Atletismo Norte-rio-grandense e o apoio do Governo 
do Estado. Esse projeto foi financiado pelo Ministério do Esporte.
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Este livro é composto pelos seguintes capítulos: Centro 
de Treinamento Norte-rio-grandense do Atletismo de Alto 
Rendimento; Capacitação do Programa Brasil Voluntário; Casa do 
Brasil Voluntário e Brasil Orgânico; Projeto UFRN na Copa; Press 
Point; Programa Trilhas Potiguares na Copa; Ações de expansão e 
interiorização do Trilhas na Copa e Depoimentos de participantes 
do Projeto Trilhas na Copa.

Imagem 1: Bolsistas e coordenadora do Programa Brasil 
Voluntário/RN

Fonte: Acervo do Programa Brasil Voluntário – PROEX/UFRN
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O primeiro capítulo trata do Centro de Treinamento Norte-
rio-grandense do Atletismo de Alto Rendimento, que é um projeto 
de extensão que objetiva realizar ações desportivas com jovens da 
comunidade universitária e da sociedade em geral voltadas para a 
formação de atletas de alto rendimento na modalidade de atletismo.

O segundo capítulo aborda o Programa Brasil Voluntário, 
que viabilizou a parceria entre a UFRN e a UnB, oportunidade em 
que UFRN construiu a plataforma virtual Mandacaru, utilizada 
para capacitação virtual de mais de 30 mil voluntários da Copa do 
Mundo em todo o Brasil. Essa plataforma é fruto de um projeto 
coordenado pelo professor Ricardo Alexsandro de Medeiros 
Valentim, Coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria 
de Educação a Distância da UFRN – SEDIS/UFRN. A Secretaria é 
coordenada pela professora Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo.

Nos cursos presenciais em Natal, a UFRN capacitou 422 
voluntários, oriundos de vários Estados e municípios do RN. 
Para tanto, contou com 45 bolsistas de graduação, 4 docentes e 
4 técnicos. A capacitação foi realizada no auditório da reitoria, 
por meio das seguintes palestras: Mobilidade (26 e 27 de abril), 
Turismo e Combate ao Turismo (17 e 18 de maio); e de oficinas, 
realizadas e m 15 salas de aulas do Centro de Ciências Exatas e da 
Terra: Primeiros Socorros e Controle de Pânico (3 e 4 de maio) e 
Acolhimento dos Visitantes (24 e 25 de maio).

O terceiro capítulo relata as experiências dos programas 
Brasil Orgânico e Casa do Voluntariado durante os jogos da Copa 
do Mundo 2014 realizados na cidade de Natal. A UFRN abrigou 
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a Casa do Voluntariado (sede central dos voluntários durante 
o período da copa) e o stand do Brasil Orgânico (central de 
distribuição dos kits de alimentação do voluntariado). 

O quarto capítulo apresenta o projeto A UFRN na Copa, 
projeto de extensão que envolve alunos de diferentes cursos 
voltados para as ciências do esporte, coordenado pelo professor 
Roberto Liparotti e outros professores do Departamento de 
Educação Física do Centro de Ciências da Saúde.

O quinto capítulo descreve o Presspoint, que serviu como 
estrutura de apoio aos jornalistas não credenciados pela FIFA e 
funcionou na Superintendência de Comunicação – COMUNICA 
e no LABCOM.

O sexto capítulo versa sobre o Trilhas na Copa, ação do 
Programa Trilhas Potiguares/UFRN, idealizado para atender as 
demandas relativas à Copa do Mundo 2014 em Natal. A intenção 
do projeto era realizar ações extensionistas capazes de ressaltar 
a passagem pela cidade de Natal, de oito países, com diferentes 
culturas, de forma a colaborar com a construção da memória 
histórica do COT/UFRN, incluindo nessa memória não somente a 
passagem dos jogos, das delegações e dos torcedores, mas, sobretudo, 
a interação entre essas culturas e a comunidade universitária. 

Sendo assim, foram criados oito projetos, cada um voltado 
para a respectiva delegação que jogou em Natal (Itália, Uruguai, 
Japão, Estados Unidos, Grécia, Gana, Camarões e México), 
objetivando estudar os aspectos culturais de cada país e propor 
ações interativas entre essas diferentes culturas. Essas experiências 
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foram relatadas durante a Feira de Ciência e Tecnologia da UFRN 
– CIENTEC/2014. Os bolsistas de extensão produziram um CD 
com músicas, danças, hinos, poesias e a bandeira de cada nação. 

Cabe ressaltar o pioneirismo desse projeto, ao priorizar, 
na seleção dos bolsistas, alunos com necessidades educacionais 
especiais, para atuar nas atividades do Projeto Trilhas na Copa. 
Tal atividade foi possível graças ao apoio e participação efetiva 
da Comissão Permanente de Apoio a Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais – CAENE/UFRN, e do Departamento de 
Letras – DLET, que cederam tradutores e intérpretes de Libras. A 
equipe de tradutores que assessoram o projeto foi composta por: 
Fabíola Macedo Dias, Tiago Moreira Cerqueira e Saionara Lucena 
de Sena (CAENE) e Adiliane Silva de Paula (CCHLA).

O Programa Trilhas na Copa, através da PROEX, concedeu 
bolsas e solicitou da CAENE oito alunos com necessidades especiais. 
Foram selecionados os seguintes alunos: Gessé José de Araújo 
(Música); Juarez Francisco da Silva (Gestão de Políticas Públicas); 
Larissa Carla G. Pessoa (Enfermagem); Bruno Luan Marinho 
Bezerra (Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo); 
Augusto Carlos de Azerêdo, Jorge Willame X. Monteiro e Mariane 
Linhares da Silva (de Letras – Habilitação em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras); e Jaciane Torres Cândido (Matemática).

O Projeto Trilhas na Copa contou com os seguintes coorde-
nadores: Ana Eugênia de Vasconcelos Villar; Diôgo Vale; Iasmim 
Soares; Juliana Bianca Maia Franco; Leonildo Santos; Michelle 
Dias; e Thazia Maria de Almeida Maia.
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O objetivo central era inovar nas ações de extensão univer-
sitária, oportunizando a esses estudantes a realização de estudos 
sobre os oito países que jogaram em Natal. Estes realizaram pro-
dutos interativos, apresentando o resultado das suas ações em 
atividades de extensão, mas sobretudo vivenciando e protagoni-
zando novos desafios para ele como alunos em formação, para os 
professores e técnicos e para a própria instituição, tendo em vis-
ta os limites e possibilidades impostos pelas particularidades de 
cada um e também da sociedade, que está começando a conviver 
com essa nova realidade.

Imagens 2 e 3: Capacitação do Programa Brasil Voluntário

Fonte: Acervo do Programa Brasil Voluntário
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CENTRO DE TREINAMENTO 
NORTE-RIO-GRANDENSE DO  

ATLETISMO DE ALTO RENDIMENTO

O Projeto de Extensão intitulado Centro de Treinamento 
Norte-rio-grandense do Atletismo de Alto Rendimento, 
coordenado pelo professor José dos Santos Figueiredo, 

do Departamento de Educação Física, em parceria com a Federação 
de Atletismo Norte-rio-grandense e o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, teve como objetivos: construção de uma 
pista de uma pista de atletismo de alto rendimento; manutenção 
permanente da equipe norte-rio-grandense de atletismo de alto 
rendimento; e participação qualificada de atletas da equipe nos 
campeonatos nacionais e nos eventos internacionais de atletismo. 
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Esse projeto foi realizado visando captar recursos junto ao 
Ministério do Esporte em decorrência da realização da Copa do 
Mundo 2014 no Brasil, uma vez que o Governo Federal, por meio 
dos seus ministérios, priorizou projetos voltados para o megaeven-
to a ser realizado no país. Com intuito de aproveitar a oportuni-
dade, a UFRN, através de sua Reitora, a professora Ângela Maria 
Paiva Cruz, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), 
o Centro de Ciências da Saúde, a Superintendência de Infraestru-
tura e outras Unidades Acadêmicas e Administrativas, elaboraram 
o projeto e iniciaram a busca para captação dos recursos que to-
talizaram R$11.056.210,90 (onze milhões cinquenta e seis mil duz-
entos e dez reais e noventa centavos) aplicados na reestruturação 
do Parque Poliesportivo que serviu como Campo Oficial de Trein-
amento (COT), contendo a pista de atletismo de alto rendimento, o 
campo de futebol e o parque elétrico reestruturado.

Imagem 4: Centro de Treinamento Norte-rio-grandense do 
Atletismo de Alto Rendimento/COT/UFRN

Fonte: <http://www.diariodopoder.com.br/diariodacopa/campo-oficial-de-
treinamentos-e-inaugurado-em-natal/>
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O COT/UFRN foi construído para atender demandas de 
delegações que vieram treinar em Natal. Utilizaram a estrutura da 
universidade as seguintes delegações: Uruguai, Estados Unidos, 
Grécia e Camarões. No entanto, somente os EUA usaram nossa 
estrutura para treino. As demais delegações tiveram como campo 
oficial de treinamento o Estádio Maria Lamas Farache do ABC 
Futebol Clube, que foi disponibilizado para os treinos de Gana, 
Japão, Itália, Uruguai e México.

A participação da UFRN como COT foi fundamental para vi-
abilizar reformas na infraestrutura que permitiram ampliar ativi-
dades acadêmicas desportivas, oferecendo melhores condições de 
trabalho aos professores, técnicos e alunos de diferentes cursos, 
bem como aos usuários dos projetos de extensão e a sociedade 
em geral. 

Devido à proximidade do Campus Universitário em relação 
ao Estádio Arena das Dunas, a UFRN cedeu, ainda,espaços 
para estacionamentos, para a Prefeitura Municipal do Natal. No 
total, foram disponibilizadas 600 vagas para veículos de passeio, 
localizadas na parte externa dos setores de aula, todas voltadas 
para o anel viário do campus central. Dessas vagas, 120 foram 
destinadas a ônibus. 

A UFRN recebeu diversas visitas técnicas de instituições e 
representações de países envolvidos na Copa do Mundo, dentre 
as quais grupos de profissionais da comunicação e delegações 
que jogaram em Natal, destinados a fazer a cobertura do evento; 
visitas de profissionais da Área de Segurança da FIFA (brasileiros 
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e estrangeiros) ligados aos países que deveriam treinar no 
COT/UFRN, além dos Órgãos de Defesa e Segurança do Brasil: 
Aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Agência Brasileira de Informação, Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. O objetivo 
dessas visitas era realizar vistorias, treinos e preparação para o 
isolamento da área destinada aos treinos das delegações, bem 
como garantir a defesa e a segurança de servidores, estudantes e 
usuários do Campus Universitário e demais instituições abrigadas 
na UFRN (Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, CAURN, 
Cooperativa Cultural, Correios, APURN, CREDSUPER),além do 
anel viário e suas áreas adjacentes. 

As visitas técnicas dos Órgãos de Defesa e Segurança 
objetivaram construir um Plano de Trabalho capaz de traçar 
orientações de integração das operações da nossa segurança 
patrimonial com os demais órgãos. Para tanto, o efetivo de 
segurança da UFRN recebeu visitas técnicas e cursos de capacitação, 
visando à integração com as forças de Defesa e Segurança sob 
Comando do Ministério da Defesa, através da Marinha do Brasil, 
responsável pela cidade-sede Natal.
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CAPACITAÇÃO DO  
PROGRAMA BRASIL

 VOLUNTÁRIO

A capacitação do Programa Brasil Voluntário foi uma parceria 
entre o Ministério do Esporte e a Fundação Universidade de 
Brasília (FUB)/UnB), através do Projeto “Desenvolvimento 

de Processos Inovadores para Formação de Políticas Públicas de 
Voluntariado em Megaeventos”, em cooperação com a UFRN, em 
Natal, e outras instituições federais nas demais cidades sedes. Teve 
como objetivos: desenvolver processos inovadores para formulação 
de políticas públicas de voluntariado em megaeventos; subsidiar 
a formação inovadora de voluntariado em nível nacional com o 
objetivo imediato de atender as demandas governamentais para 
eventos de grande magnitude, como a COPA de 2014; construir um 
arcabouço educacional baseado nas tecnologias de comunicação e 
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informação – TICs; contribuir para o desenvolvimento de uma cultura 
de voluntariado no Brasil e fortalecer a identidade do país como 
desenvolvedor de estratégias, políticas e programas de voluntariado em 
várias áreas, inclusive megaeventos; pesquisar transdisciplinarmente 
por meio de aplicação teórico-metodológica das áreas de psicologia, 
turismo, esporte, artes, linguística, segurança e direito com vistas aos 
possíveis impactos sociais que potencializem o desenvolvimento de 
abordagens adequadas às demandas educacionais de formação cidadã. 
Sendo responsável em âmbito nacional o Ministério do Esporte; em 
âmbito universitário a UnB e demais parceiras, com sede em cada 
uma dos locais de realização dos jogos, sob a responsabilidade do 
Decanato de Extensão e Centro de Educação a Distância da UnB, com 
a coordenação geral de Thérèse Hoffman Gatti. 

Na UFRN, sob a responsabilidade da PROEX, com a 
coordenação de Maria da Conceição Fraga e com a participação 
dos professores José Pereira de Melo e Maria Aparecida Dias, do 
Departamento de Educação Física/CCS, e Teodora de Araújo 
Alves, do Departamento de Artes/CCHLA. 

Para compor a equipe de bolsistas de extensão que auxiliariam 
nos cursos e oficinas ministrados, foram selecionados quarenta 
e cinco estudantes, sendo quinze do Curso de Educação Física, 
treze de Artes (Dança e Teatro) e os demais dos diferentes cursos 
oferecidos pela instituição.  Segue a lista dos participantes:
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BOLSISTAS DO PROGRAMA 
BRASIL VOLUNTÁRIO
EDUCAÇÃO FÍSICA

Cícero Rodrigo da Cruz Silva
Hérica Monicely dos Santos Souza
Jaeldson Robert Pires Elói
Matheus Lopes Elias
Adriana Clementino Nelo
Luiz Araújo Neto
Íder Freire de Paula Terceiro
Taynan Ribeiro Dantas
Severino Ramos da Silva
Thalita de Melo Freires
Vitor Luis Lima Teixeira
Ijailson Gomes da Silva
Jônathan Salles Franco de Oliveira
Emanoel da Silva Lima
Roni da Costa Machado
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ARTES  
(TEATRO E DANÇA)

Ranieri Silvio Fernandes de Assis Teatro
Nelita Castro Andrade Dança 
Raquel Ellen Teatro
Hianna Camilla Gomes de Oliveira Teatro
Bruno Silva de Souza Teatro
Gustavo de Medeiros Costa Teatro
Matheus Giannini Caldas Dantas Teatro
Adriano Souza de Macêdo Dança
Emisandra Helena Ribeiro dos Santos Teatro
Erivaldo Oliveira de Araújo Teatro
Moisés José Sousa Ferreira Teatro
Estephany de Lima Bezerra Teatro
Juciê Borges da Fonseca Teatro
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CURSOS DIVERSOS

Iasmim Maria Soares dos Santos Arquitetura e Urbanismo 
Valdeir Lira Pessoa e Silva Química do Petróleo 
Paulo Victor Alves de Souza Química do Petróleo 
Gabriel Lucas Bezerra Ribeiro Administração
Beatriz Andrade dos Ramos Química
João Augusto Alves Oliveira Souto Ciências e Tecnologia
Pedro Henrique Melo de Moraes Engenharia de Alimentos
Bruna Lôyza Cordeiro Bezerra Estatística
Luana Tamirys Alves Romão Estatística
Yasmin Araújo de Barros Silva Engenharia Química
Aline Cunha dos Santos Turismo
Vanessa Guimarães Floro Turismo
Janaína Porto Sobreira História
Jerlimar Adeltrudes Batista História
Telma Jordânia Rodrigues Bezerra História
Kaline Faria de Araújo História

Imagem 5: Capacitação do Programa Brasil Voluntário



26

Fotos: Acervo do Programa Brasil Voluntário

O Programa Brasil Voluntário, que viabilizou a parceria 
entre a UFRN e a UnB, oportunidade em que UFRN construiu a 
plataforma virtual Mandacaru, utilizada para capacitação virtual 
de mais de 30 mil voluntários da Copa do Mundo em todo o 
Brasil. Essa plataforma foi reconhecida como excelente Ambiente 
Virtual de Aprendizado para Educação a Distância do Brasil, 
durante o Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância – 
ESUD 2014, realizado em Florianópolis. Essa plataforma é fruto 
de um projeto coordenado pelo professor Ricardo Alexsandro de 
Medeiros Valentim, Coordenador de Tecnologia da Informação 
da Secretaria de Educação a Distância da UFRN – SEDIS/UFRN. 
A Secretaria, coordenada pela professora Maria Carmem Freire 
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Diógenes Rêgo, atualizou os recursos utilizados pela Educação a 
distância em nossa instituição.

A plataforma virtual Mandacaru viabilizou a capacitação, 
quefoi realizada por meio das seguintes palestras: Mobilidade 
Urbana, com Walter Pedro da Silva, Secretário de Mobilidade 
Urbana de Natal (SEMOB), nos dias 26 e 27 de abril, no Auditório 
da Reitoria; Turismo; Percepção, Ameaças e Combate ao 
Terrorismo, com o Tenente Marxwuel Gomes,Segundo Sargento 
do Exército Brasileiro, com a presença e colaboração da Major da 
Aeronáutica Maria Elizabeth Medeiros, nos dia 17 e 18 de maio, 
também no Auditório da Reitoria; Oficinas de Primeiros Socorros 
e Prevenção de Incêndio, com o Tenente Ananias Targino e mais 
21 bombeiros,nos dias 03 e 04 de maio, com aulas teóricas no Setor 
de Aulas III e aulas práticas no campo da NUPLAM; Oficinas de 
Dinâmicas de Acolhimento com os professores José Pereira de 
Melo e Maria Aparecida Dias, do Departamento de Educação 
Física,e Teodora de Araújo Alves, do Departamento de Artes, nos 
dias 24 e 25 de maio, também no Setor de Aulas III.
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Imagem 6: Oficinas de Primeiros Socorros  
e Prevenção de Incêndio 

Fonte: Acervo Programa Brasil Voluntário – PROEX/UFRN 
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Imagem 7: Oficinas de Primeiros Socorros 
 e Prevenção de Incêndio 

 Fonte: Acervo Programa Brasil Voluntário – PROEX/UFRN
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CASA BRASIL VOLUNTÁRIO 
 E BRASIL ORGÂNICO

O Programa de voluntariado do Governo Federal foi 
criado para atender a Copa das Confederações da FIFA 
Brasil 2013 e a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Em 

Natal, em decorrência da Copa, funcionou  como uma ampla rede 
de mobilização que atuou em pontos de mobilidade, aeroportos, 
eventos de exibição pública, áreas de fluxo e no entorno do Estádio 
Arena das Dunas. 

Em cada cidade-sede da Copa do Mundo, após a capacitação, 
foram instaladas as Casas do Brasil Voluntário, objetivando dar 
suporte aos voluntários e aos coordenadores. O objetivo desse 
espaço físico era acolher o voluntariado para suprir demandas 
dostorcedores, imprensa não credenciada, turistas e população em 
geral interessados em conhecer os locais de realização dos jogos, 
treinos, eventos festivos, telefones de interesse público, folders 
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com divulgações turísticas, orientações sobre o funcionamento de 
órgãos públicos, shoppings, restaurantes e bares, entre outros.

Em Natal, a Casa Brasil Voluntário funcionou no anexo 
do Departamento de Recursos Humanos da UFRN. A escolha 
dessa localização deveu-se à proximidade do Estádio Arena das 
Dunas e do fácil acesso, pois ficou localizada próximo ao Anel 
Viário do Campus e ao estacionamento dos ônibus que trouxeram 
torcedores para assistir aos jogos da Copa, entre os quais os que 
estavam hospedados em João Pessoa e Recife, especialmente.

A Casa Brasil Voluntário foi coordenada pela professora 
Justina Iva, Secretária de Educação do Município de Natal, com 
a colaboração da UFRN, sob a coordenação da professora Maria 
da Conceição Fraga. Reuniu 422 voluntários que atuaram em 
diferentes pontos da cidade: Aeroporto Internacional de São 
Gonçalo do Amarante; rodoviária de Natal; terminais de ônibus 
das avenidas Miguel Castro, Lima e Silva, Prudente de Morais 
com a Raimundo Chaves; estacionamentos públicos do Sesi/Caic 
e do Hiper Bompreço (Prudente de Morais e Engenheiro Roberto 
Freire); estacionamentos privados (Natal Shopping Center e 
Shopping Midway Mall); Praia Shopping; Centro Histórico; FIFA 
Fan Fest; Centro de Artesanato, na Praia dos Artistas; calçadão da 
Praia de Ponta Negra; e Passarela de Potilândia.

A Casa funcionou do dia 26 de maio até 21 de julho de 2014. 
O espaço multifuncional serviu para: realizar reuniões com os 
coordenadores; atender os voluntários e visitantes em geral, bra-
sileiros e estrangeiros, interessados em informações sobre a Copa 
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do Mundo; área para acesso à internet; distribuição de fardamen-
tos de identificação do voluntário; distribuição dos kits lanches, 
transportes e de alimentação (almoço/jantar); distribuição de 
folders com informações turísticas da cidade e ponto de controle 
de frequência dos voluntários. Para garantir o bom funcionamen-
to, o Programa Brasil Voluntário contou com a colaboração deci-
siva de várias instituições que trabalham com voluntariado, entre 
as quais os Mórmons, Igrejas Evangélicas, entre outras.

Imagem 8:  Visita da equipe do Programa  
Brasil Voluntário ao Arena das Dunas

Fonte: Acervo Programa Brasil Voluntário – PROEX/UFRN
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A UFRN colaborou ainda com o Programa Brasil Voluntário 
disponibilizando coordenadores para atuar nos pontos determi-
nados pela Prefeitura de Natal, quais sejam: Ana Eugênia de Vas-
concelos Villar, Maria Lopes da Costa, Francisco Sales de Freitas e 
Luciene Bezerra Pinto de Aguiar. Tendo em vista o grande número 
de pessoas circulando no Campus Universitário e na Casa do Brasil 
Voluntário, a preocupação e o combate ao terrorismo, dado o núme-
ro de delegações estrangeiras que a cidade recebeu, o Programa re-
cebeu apoio das Forças de Defesa e Segurança que se revezaram ga-
rantindo sua atuação durante todo o período da Copa, e auxiliando 
inclusive em tarefas que surgiam na rotina dos trabalhos. 

O Programa Brasil Orgânico foi coordenado pelo Ministério 
do Esporte (ME) e pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS), visando incentivar a alimentação 
saudável e o consumo consciente dos participantes do Programa 
Brasil Voluntário durante o mundial. Cada kit era formado por 
10 itens: castanha de caju (100g), abacaxi desidratado (100g), 
banana desidratada (100g), barra de cereal (50g), biscoito integral 
(350g), biscoito sequilho (350g), castanha de baru (100g), 
castanha do Brasil (100g), mel em sachê (60g) e suco de diversos 
sabores. Funcionou em um stand ao ar livre ao lado da Casa 
do Brasil Voluntário. Essa ação serviu como prática educativa 
sobre alimentação saudável, pois a partir do consumo desses 
produtos pelos voluntários, ampliou-se o trabalho das campanhas 
de alimentação saudável em escolas e na comunidade em geral 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde.
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PROJETO UFRN 
 NA COPA

O Projeto UFRN na Copa é um importante projeto de 
extensão cadastrado como iniciativa voltada para a 
Copa do Mundo Brasil 2014, coordenado pelo professor 

João Roberto Liparotti e outros professores do Departamento de 
Educação Física. Em relatório, registrou o envolvimento de 12 
docentes e 88 discentes, dos quais 28 estagiários em 9 cursos. Realizou 
várias ações acadêmicas, entre as quais: 44 trabalhos científicos; 
60 alunos envolvidos, com 35 bolsistas; implantação do futebol 
feminino; reativação do futebol masculino; 02 livros publicados, 
sendo 01 e-book; 03 plaquetes publicados; 02 participações em 
eventos externos; 40 minicursos cerca de 1200 participantes; e 
fez funcionar o portal www.ufrnnacopa.com.br, contendo, entre 
outros, informações sobre as atividades realizadas, com acervo de 
fotografias e textos relativos ao esporte.
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Um dos produtos acadêmicos que resultaram desse programa 
foi o livro Ciências no Futebol Potiguar, organizado pelo professor 
João Roberto Liparotti, que assina um dos 11 artigos. O livro 
está disponível nas versões impressas e e-book, trazendo o relato 
de importantes atores que atuam desde a década de 1970 no 
futebol norte-rio-grandense. Assinam os artigos personalidades 
desportivas como o técnico Ferdinando Teixeira, 11 vezes 
campeão potiguar; Roberto Vital, médico de seleções brasileiras 
de modalidades paralímpicas e médico do ABC Futebol Clube; 
Lawrence Borba, fisiologista do Globo Futebol Clube de Ceará-
Mirim, e Eloy Simplício de Souza, ex-jogador do ABC, América 
Futebol Clube e Alecrim Futebol Clube.

Dentre as principais ações realizadas pelo programa, 
destacam-se:  minicursos, cursos, eventos, produtos, direcionados 
para a população em geral, especialmente para os interessados em 
atividades esportivas. Envolveu alunos de graduação de diversos 
cursos da universidade, entre os quais: Educação Física, Nutrição, 
Fisioterapia, Comunicação Social (Jornalismo, Radialismo e 
Publicidade e Propaganda), Turismo, Políticas Públicas, Letras 
(Inglês, Francês e Espanhol), Economia, Biologia, Ciências 
Sociais, Psicologia, Educação, entre outros.

Foram realizados os seguintes minicursos, todos com carga 
horária de 8h, destinados a esportistas, estudantes e profissionais 
de Educação Física da UFRN e da comunidade externa: Capaci-
tação para Esportes Paraolímpicos, destacando vivências práticas 
e fundamentação nas diferentes áreas e modalidades; Fisiologia no 
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Futebol, teve como objetivo descrever as funções de um fisiologis-
ta numa comissão técnica de futebol e analisar os principais testes 
de controle dos aspectos fisiológicos; Analista de Desempenho no 
Futebol,que visou apresentar as funções de uma analista de desem-
penho numa comissão técnica de futebol; e Comissão Técnica de 
Futebol Globo Futebol Clube, oportunizando a prática da modal-
idade esportiva fundamentada em princípios do treinamento es-
portivo científico, além de preparar a integração das áreas envolvi-
das e administração numa comissão técnica de futebol.

Visando integrar diferentes profissionais do esporte e 
interessados na temática, foram realizados eventos com a 
comunidade acadêmica e com a sociedade em geral, entre os 
quais destacam-se: Ciclo de Estudo Futebol e Ciência; Fórum da 
Paz – Torcendo Lado a Lado com Respeito Mútuo; Eventos Testes 
Hospitalidade Natalense; Festival de Esportes na CIENTEC. 
Todas essas ações visaram divulgar as atividades e modalidades 
desportistas no Rio Grande do Norte, além de integrar interessados 
e profissionais, entre os quais professores, estudantes e técnicos 
da UFRN, ao intercambiar experiências desportivas naquele 
momento ímpar que foi sediar a Copa do Mundo em Natal.
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PRESSPOINT

O PressPoint surgiu, na UFRN, como centro de imprensa 
alternativa capaz de aglutinar estudantes, professores e 
técnicos da Comunicação da universidade, e ganhou a 

adesão da sociedade norte-rio-grandense, agregando instituições 
da Comunicação, comércio, indústria, serviços, bem como outras 
instituições públicas. Todas elas imbuídas no mesmo propósito: 
acolher os visitantes de maneira receptiva, afetuosa, própria da 
nossa cultura, confirmando assim a máxima do historiador 
Câmara Cascudo de que “o melhor produto do Brasil é o brasileiro”. 

O sucesso do PressPoint deveu-se, principalmente, à infraestru-
tura voltada para a Comunicação, através da Superintendência de 
Comunicação da UFRN – COMUNICA, que engloba a Agência de 
Comunicação da UFRN – AGECOM, a TV Universitária – TVU, 
a Rádio Universitária FM 88,9 e o laboratório multimídia, os quais 
serviram de laboratório para alunos de diferentes áreas do conheci-
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mento, como também de ambiente de trabalho para os profissionais 
da Comunicação que estavam fazendo a cobertura do evento.

Esse centro de imprensa serviu como ponto de apoio para 
jornalistas brasileiros e estrangeiros no período de maio e junho 
de 2014. Foi uma ação extensionista da universidade, em parceira 
com o Governo do Estado, Prefeitura Municipal do Natal, 
Federação das Indústrias do RN (FIERN), Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-RN), Federação Nacional 
dos Jornalistas (FENAJ) e sindicatos filiados e Associação dos 
Correspondentes da Imprensa Estrangeira no Brasil (ACIE). 
O Presspoint UFRN recebeu e apoiou 65 profissionais da 
Comunicação de 07 países, incluindo-se o Brasil. 

Os dados apresentados neste livro foram extraídos do 
relatório final produzido pela equipe de criação, gerenciamento 
e operacionalização do PressPoint – UFRN. Esse espaço de 
comunicação caracterizou-se como uma ação de extensão 
universitária que contou com a parceria do Governo do Estado do 
RN, da Prefeitura Municipal do Natal, Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte (FIERN), do SEBRAE-RN, Federação 
Nacional dos Jornalistas (FENAJ)e sindicatos filiados e Associação 
dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira no Brasil (ACIE).

Destacam-se, ainda, os parceiros internos da UFRN, a 
saber: Departamento de Comunicação (DECOM), Secretaria de 
Relações Internacionais (SRI), Instituto Ágora1, Superintendência 

1  O Instituto Ágora promove, entre outras atividades, o ensino de línguas 
estrangeiras (alemão, espanhol, inglês e francês) e língua portuguesa e cultura brasileira 
para alunos estrangeiros da comunidade interna e externa.
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de Informática (SINFO), Superintendência de Infraestrutura 
(SIN) e a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).

Para realizar suas atividades, o PressPoint, foram realizadas 
12 reuniões, no período de 29/11/2013 a 04/07/2014, e a formação 
de 7 comissões executivas. A solenidade de lançamento oficial 
do projeto ocorreu no dia 29 de abril de 2014, no auditório do 
Departamento de Educação Física da UFRN, com a presença 
das autoridades locais, nacionais e internacionais, além da rede 
de parceiros, entre as quais a Reitora da UFRN, o Superintende 
de Comunicação da UFRN, representantes da Associação dos 
Correspondentes da Imprensa Estrangeira no Brasil e da Federação 
Nacional dos Jornalistas, entre outros.

Os correspondentes credenciados pelo PressPoint, seus 
respectivos veículos e país de origem, estão descritos no Quadro 
a seguir:
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PAÍSES Nº DE  
CORRESPONDENTES

VEÍCULOS/
INSTITUIÇÕES

TUNÍSIA 02 CORRESPONDENTES
Aigle Sports
Produtora GhallebChedi

MÉXICO 04 CORRESPONDENTES

Universidad Ibero 
Americana
Periódico El Mexicano
Icitus Multimedia
Periódico Estadio Diario

CHINA 01CORRESPONDENTE
Southern Metropolis 
Daily

URUGUAI 05 CORRESPONDENTES

Radio CX 42 1370AM 
Emisora Ciudad de 
Montevideo
Radio Pasión Deportiva
OTI/SAETA
Semanario Brecha
AguantenChe

ESTADOS 
UNIDOS 05 CORRESPONDENTES

Soccerly
Fox Sport
National Catholic Register
Los Angeles Times
Financial Times

JAPÃO 03 CORRESPONDENTES
NTV
NHK
Fuji TV

BRASIL 11 CORRESPONDENTES

Super Rede Boa Vontade 
de Comunicação
O Globo
Secretaria de 
Comunicação Social da 
Presidência da República
ASCOM-UFRN
Folha da Cidade
Fox Sport
TV Ponta Negra
Folha de S. Paulo
Infraero
Embratur
Revista Playboy
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Atendendo às normas de segurança do campus, durante a 
preparação e realização do evento, foram produzidos materiais 
de identificação para o credenciamento da equipe que teve 
acesso à área de isolamento, na qual ficava o PressPoint. A equipe 
era composta por 60 estudantes da UFRN, os quais atuaram 
devidamente identificados com camiseta e crachá. Dentre esses, 
havia 05 bolsistas e 55 voluntários, dos cursos de Jornalismo, 
Rádio e TV e Publicidade, sendo 37 do sexo feminino e 23 do 
sexo masculino.

Imagem 9: Modelo da camiseta e do crachá do PressPoint

Fonte: Relatório Equipe PressPoint-UFRN
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Além das atividades de imprensa, também foram ofertadas 10 
oficinas, com participação de estudantes e a presença de repórteres, 
fotógrafos, cinegrafistas e outros profissionais da imprensa, 
nas áreas de jornalismo esportivo, cultural e investigativo. As 
temáticas abordadas foram: Soccerly: jornalismo especializado 
em futebol nos EUA; Uma unidade de reportagem da fujitv, Japão; 
Jornalismo, Ativismo e Políticas Públicas de Preservação do Meio 
Ambiente; México: ensino e profissão de Jornalismo, diferenças e 
semelhanças entre a sociedade mexicana e brasileira; A cobertura 
de futebol por um jornal católico americano; Uma unidade de 
reportagem da NHK; Maria Del Rosário Toriño: Jornalismo 
Investigativo; Vicent Bevins: Los Angeles Times e Financial 
Times; e Sobre Ruedas: do Uruguai ao Brasil de motorhome.
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TRILHAS NA COPA

O Programa de Extensão Trilhas Potiguares, criado em 
1996, vem, ao longo desse período, incorporando 
mudanças compatíveis com a realidade da universidade. 

Atualmente, atende aos municípios do Rio Grande do Norte com 
até 15 mil habitantes; conta com uma equipe de 21 membros, 
sendo um coordenador (professor ou técnico administrativo 
com nível superior, conforme Resolução nº053/CONSEPE e 
até 20 alunos); atende a demandas dos municípios e realiza 
oficinas temáticas em diferentes áreas de conhecimento capazes 
de oferecer aos discentes, ainda em formação, uma experiência 
extensionista que os possibilita protagonizar ações voluntárias e 
que contribuem tanto para a formação do aluno como para a ação 
cidadã dos indivíduos e grupos sociais nas comunidades. 

Com a realização da Copa e com o envolvimento da UFRN no 
megaevento, a Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Programa 
Trilhas Potiguares, ampliou as atividades na edição de 2014, 
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objetivando atender essa nova demanda. Para tanto, criou oito 
projetos de extensão, cada um deles voltado para um dos países 
que jogaram na nossa cidade. 

Cada projeto buscou realizar estudos e oferecer produtos 
interativos, promovendo um diálogo entre universidade e 
sociedade, de forma a permitir o registro da passagem desse evento 
na UFRN, na cidade do Natal e no Brasil. Os projetos partiram de 
algumas indagações: Quem são os visitantes que acompanharam 
a Copa do Mundo na Cidade-Sede Natal/RN?O que fazem? Como 
pensam? Como agem esses visitantes? 

Conhecer essas respostas oportunizou aos alunos em formação 
e aos professores e servidores técnicos intercambiar experiências 
capazes de, não somente conhecer outras culturas, mas também 
estabelecer relações de aproximações e distanciamentos com a 
nossa forma de viver, de pensar e de agir. Tudo isso gerou um 
desafio: construir produtos capazes de dar visibilidade a essas 
similaridades e diferenças.

Os países que jogaram em Natal eram de diferentes continentes: 
América (Uruguai, Estados Unidos e México), África (Camarões 
e Gana), Europa (Grécia e Itália) e Ásia (Japão). Certamente, são 
muitas as similaridades e diferenças, seria impossível definir todas 
elas, afinal, não foi esse o objetivo do nosso projeto. O objetivo 
era estudar a cultura desses povos e, a partir disso, criar registros 
capazes de estabelecer relações entre o Brasil/Natal e os países 
visitantes, como pretexto para uma reflexão acadêmica e com 
isso atender aos objetivos da Política de Extensão da UFRN, que é 
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“fortalecer o compromisso social da UFRN, mediante a ampliação 
e qualificação das suas ações” (UFRN PDI 2010-2019, p. 60).

Imagem 10: Capa do cd produzido pelos alunos bolsistas com 
necessidades educacionais especiais 

Fonte: Acervo do Programa Trilhas Potiguares 2014 – PROEX/UFRN. 

Procurando identificar similaridades e diferenças entre 
o Brasil e os países visitantes, destacamos que, do continente 
americano, ressalta-se o processo de colonização vivenciado por 
todos os países, mas que foi vivenciado de maneiras distintas. 
Nessa colonização chama atenção a existência das populações 
indígenas e que compuseram o cenário de confrontos entre 
grupos tradicionais e grupos colonizadores europeus. Ou seja, 
Estados Unidos, México e Uruguai, assim como o Brasil, são 
países que conviveram e convivem com culturas indígenas e 
passaram por processos de colonização que revelam experiências 
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distintas. Chama atenção, além das populações indígenas, a 
presença da mão de obra escrava de origem africana no Brasil. 
Com os Estados Unidos, vivemos a experiência de ser base aérea 
durante a Segunda Guerra Mundial, tornando Natal cenário 
histórico naqueles acontecimentos. Com relação ao Uruguai, 
embora não haja grande tradição recente de conflitos, o processo 
de colonização registra disputas por territórios. O México, além 
de ter uma forte presença indígena, é marcado por, um expressivo 
sentimento de preservação dessa cultura. 

Do continente africano, recebemos Gana e Camarões, países 
colonizados por europeus. A cultura africana está presente em 
nosso povo através da culinária, religiões de matrizes africanas, 
danças, entre outras dimensões culturais. Não por acaso as 
delegações africanas animaram a cidade e interagiram com a 
comunidade local, destacando-se entre as demais. 

Não identificamos experiências históricas significativas 
registradas na história do Brasil com os gregos, muito embora o 
pensamento grego seja referência na literatura que trata da noção 
de democracia e de cidadania construída no mundo Ocidental; 
sua cultura está presente especialmente nas Artes, no Teatro e no 
Direito. Em relação à Itália, registra-se: a forte tradição musical, a 
imigração e a participação na Segunda Guerra Mundial. Da tradição 
musical, destaca-se a preferência pelas canções românticos e pelos 
cantores líricos. No tocante à imigração, registra-se a experiência 
de imigrantes italianos que fugiram das guerras e escolheram o 
nosso país para construir e reconstruir suas vidas e sua cultura. Da 
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Segunda Guerra Mundial, registra-se a participação de norte-rio-
grandenses no maior conflito do século passado. Essa memória é 
resguardada através de acervo material e imaterial na Associação 
de Ex-Combatentes. Esse material tem permitido a produção de 
monografias, dissertações e teses na UFRN. 

Do continente asiático recebemos o Japão, país que escolheu 
o Brasil para se refugiar de guerras e construir um espaço capaz 
de garantir a integração com o povo brasileiro e a preservação 
da cultura japonesa, tornando São Paulo a maior comunidade 
nipônica fora do Japão. Sua cultura se faz presente, especialmente, 
na culinária, com os inúmeros restaurantes japoneses em todo o 
território brasileiro; com o esporte, através de modalidades como 
o judô, o karatê, entre outros; além das relações comerciais. 

Nossa intenção, no projeto em pauta, foi demonstrar que, na 
UFRN a Copa do Mundo não se resumiu aos jogos de futebol, 
mas tomamos esses jogos como pretexto para procurar conhecer 
outros povos.

O resultado desse trabalho foi apresentado durante a 
CIENTEC 2014, com apresentações artístico-culturais, além da 
produção de um CD contendo músicas dos oito países,o qual foi 
executado durante o evento. Além disse, foram exibidos vídeos 
com danças típicas, poemas, entre outros produtos interativos.

O projeto contou com 8 docentes e técnicos e 80 alunos 
de graduação. Inovou, privilegiando a inclusão, acolhendo 8 
alunos bolsistas de extensão, todos selecionados pela Comissão 
Permanente de Apoio aos Estudantes com Necessidades Especiais 
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–CAENE.Esses alunos auxiliaram os coordenadores nos estudos 
e elaboração dos produtos interativos e apresentaram o resultado 
desse trabalho em diversos eventos. Todo o material coletado foi 
também apresentado pelo grupo, no Programa Trilhas Potiguares, 
que ocorreu no município de Sítio Novo e Taipu. O grupo foi 
convidado a participar da comemoração 70 anos da Base Aérea 
de Natal e da aula de campo no barco Chama Maré, um projeto do 
Governo do Estado em parceria com Associação dos Funcionários 
da Universidade Federal do RN (AFURN). 



49

O BRASIL E OS PAÍSES 
 QUE JOGARAM EM NATAL

Com o objetivo de produzir textos referentes aos oito países 
que jogaram em Natal, designamos oito alunos bolsistas 
de extensão do projeto Trilhas na Copa para elaborar 

um histórico de cada país. O propósito central dessa atividade 
acadêmica era conhecer cada nação e elaborar produtos interativos 
concernentes a suas respectivas culturas, visando identificar em 
cada país e seus continentes de origem similaridades e diferenças 
socioeconômicas e político-culturais entre esses países e o Brasil, 
país-sede do mundial, descritas a seguir.

Brasil2

 O Brasil é uma Federação constituída por 26 Estados e 
o Distrito Federal, sendo os Estados divididos em municípios e 
estes, em distritos.

2  Os dados apresentados nesta seção foram retirados do seguinte site: <http://
www.brasilescola.com/geografia/pais-brasil.htm>. 
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Banhado pelo oceano Atlântico, possui dimensão continen-
tal, sendo o quinto maior país do mundo. Está localizado no sub-
continente América do Sul, possui uma área de 8 514 876 km², e 
sua população é de aproximadamente 190.755.799 habitantes. Seu 
clima predominante é o tropical, embora possua características 
climáticas tais como o equatorial, o subtropical e o semiárido.

Sua população é constituída etnicamente a partir dos 
seguintes povos: indígenas, portugueses e africanos, sendo 
incorporados posteriormente imigrantes europeus e asiáticos, tais 
como italianos, alemães, japoneses, entre outros. É um grande 
produtor agrícola e tem uma intensa produção industrial, com 
parque industrial diversificado. Seu idioma oficial é o português 
e sua religião predominante é a Católica Apostólica Romana, 
seguida da religião Evangélica. 

Embora não esteja registrado nos dados oficiais, a cultura 
africana está presente de forma muito intensa nos hábitos 
alimentares, religiosos, artísticos e culturais do povo brasileiro, 
e vem, lentamente, sendo registrada na historiografia oficial. 
Algumas medidas vêm sendo implementadas ao encontro dessa 
realidade, como por exemplo, a Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, a qual “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras 
providências”3.

3  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>.
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A atividade desportiva de maior destaque no Brasil é o 
futebol, que conta com mais de 30 milhões de praticantes, motivo 
pelo qual a Copa do Mundo 2014 foi desejada e esperada com 
entusiasmo da população. A propósito, uma das personalidades 
mais cultuadas no mundo futebolístico é o brasileiro Edson 
Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Além do futebol, 
vôlei, tênis de mesa, natação e capoeira estão entre os esportes 
mais populares no país4.

Rio Grande do Norte

É um estado localizado na região Nordeste do Brasil, seu 
território abrange uma área de 52.810,699 km². Segundo dados do 
Censo Demográfico, realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a população do RN é de 
3.168.027 habitantes.Possui dois tipos de clima: tropical úmido no 
litoral, com temperatura média de 20º C, e tropical semiárido na 
região interiorana do estado, com temperatura de 27° C5.

A cidade de Natal, capital potiguar, é também o principal 
destino turístico do estado. Sua extensão territorial é de 167km², e 
sua população é de 803.739 habitantes.

A economia do RN está centrada no comércio, na indústria 
têxtil, na agroindústria, no turismo e na extração e processamento 
de petróleo. A atividade industrial é focada na região metropolitana 

4 <http://lista10.org/diversos/os-10-esportes-mais-praticados-no-
brasil/>. 
5 Disponível em: <http://www.brasilescola.com/brasil/aspectos-
naturais-rio-grande-norte.htm>.
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de Natal, destacando-se a indústria têxtil, agroindústrias e 
indústrias de automóvel.

O Estado é um dos maiores produtores de camarão em 
cativeiro do Brasil, sendo também o maior exportador desse 
crustáceo. Apesar do crescimento significativo da fruticultura 
irrigada, a base da agricultura é a cana-de-açúcar, ao lado de 
produtos como mandioca, milho, coco e melão.

É responsável pela extração de 95% do sal do país e também o 
maior produtor nacional de petróleo em terra e um dos principais 
fornecedores de gás natural para a região Nordeste.

A empregabilidade advém principalmente do turismo e 
agrega outras 54 atividades, direta ou indiretamente. O estado 
recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano, sendo os principais 
destinos as praias de Ponta Negra, considerada o cartão postal da 
capital, Pipa, conhecida por suas características cosmopolitas, e 
Genipabu, internacionalmente conhecida por suas dunas6.

Camarões7

A República de Camarões, cuja capital é Iaundé, banhada 
pelo Golfo da Guiné, é localizada na costa oeste da África, e tem 

6  Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/geografia/rio-
grande-norte.htm>.
7  Os dados apresentados nesta seção foram retirados do 
seguinte site: <http://www.brasilescola.com/geografia/camaroes.htm>. 
< ht tp : / / w w w. mu n d o e du c a c a o. c om / g e o g r a f i a / c a m a ro e s . ht m > . 
< h t t p : / / w w w . i n f o e s c o l a . c o m / a f r i c a / c a m a r o e s / > . 
<http://www.grupoescolar.com/pesquisa/comida-tipica-camaroes.html>. 
<http://blooggcamaroes.blogspot.com.br/2010/06/esportes.html>.
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uma população de aproximadamente 20 milhões de habitantes, 
dos quais 42,4% residem em área rural.Sua área é de 475.442 
km². No Sul predomina o clima Equatorial, enquanto ao Norte o 
clima predominante é o Tropical. 

A economia do país é baseada no cultivo de algodão, café, 
mandioca, milho e cacau, além da pecuária e da pesca. Tem 
no petróleo e no calcário suas principais riquezas naturais. Sua 
indústria atua nos segmentos alimentícios, de bebidas, madeireiro 
e petrolífero.

Apesar de os portugueses terem chegado à costa de Camarões 
em 1500, o país conseguiu sua independência tardiamente, apenas 
na década de 1960, após ter sido colonizado pela França, Inglaterra 
e Alemanha.

O Cristianismo e o Islamismo, suas principais religiões, 
abrangem 54,2% e 21,2% da população, respectivamente. É marcado 
pela diversidade cultural, tem cerca de 250 etnias e 250 línguas e 
dialetos nativos. Seus idiomas oficiais são o inglês e o francês.

A culinária é marcada, essencialmente, pelos pratos à base de 
peixe, além de receitas tradicionais preparadas à base de milho, a 
exemplo do cuscuz com molho de peixe ou carne com cogumelo. 

Assim como no Brasil, os camaronenses são amantes do 
futebol, e o país conta com uma das melhores seleções da África. 
Além do futebol, os esportes mais praticados são: atletismo, 
baseball e golfe.
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Estados Unidos8

Os Estados Unidos da América – EUA, cuja capital é 
Washington, é composto por cinquenta estados e um distrito 
federal, os quais localizam-se no continente americano, mais 
precisamente na América do Norte. Seu idioma oficial é o inglês.

Com uma população de aproximadamente 314,6 milhões 
de habitantes, ocupando uma área de 9 363 520 km², é o terceiro 
país mais populoso do mundo, superado pela China (1,3 bilhão) 
e Índia (1,1 bilhão). Tem variedade de climas, destacando-se: 
subtropical, polar, mediterrâneo e temperado.

Os Estados Unidos é a principal economia do mundo, 
tem moeda forte, o dólar, que é usada como referência para 
demonstrar dados econômicos. É rico em minérios, como ouro, 
petróleo, carvão e urânio. Na agricultura, é um dos maiores 
produtores de milho, trigo, açúcar e tabaco. Tem parque industrial 
diversificado, atuando na produção de base e no desenvolvimento 
de tecnologia de ponta. Seus principais produtos industrializados 
são: automóveis, aviões e produtos eletrônicos. O setor terciário 
é o que mais emprega a população economicamente ativa (PEA).

O futebol americano, o beisebol e o basquete são os esportes 
favoritos dos norte-americanos, sendo o primeiro o mais popular 
no país. 

8  Os dados referentes aos Estados Unidos foram consultados nos se-
guintes sites: <http://www.suapesquisa.com/paises/eua/curiosidades.htm>. 
<http://www.brasilescola.com/geografia/estados-unidos.htm>.
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Gana9

Localizado na África Ocidental, Gana, cuja capital é Acra, 
integra a Comunidade Britânica (formada pelo Reino Unido e suas 
ex-colônias). Tendo como idioma oficial o inglês, o país estende-
se por 238.533 km², com população de 23.837.261 habitantes. 
Seu clima é predominantemente equatorial. Foi colônia britânica, 
tornando-se independente em 1957.

É exportador de ouro, diamante, manganês, bauxita e 
madeira, sendo o segundo maior produtor mundial de cacau. 
Destaca-se, ainda, pela criação de bovinos, caprinos e aves. Sua 
agricultura baseia-se na produção de café, banana, batata, milho 
e arroz. Sua indústria está voltada para a produção alimentícia, de 
bebidas, cigarros, produtos químicos, metalúrgica e madeireira. O 
país tem uma das economias mais estáveis do continente africano 
e sua moeda é o cedi.

Sua culinária sofre influências dos países colonizadores do 
continente africano. Um dos pratos mais apreciados é o fufu, 
composto por banana, mandioca e farinha de trigo. Frituras, 
sopas e guisados são comidas tradicionais no país.

O esporte favorito do povo ganês é o futebol, seguido pelo 
atletismo e o boxe.

9 As informações referentes ao país foram colhidas nos seguintes sites:
<http://www.brasilescola.com/geografia/gana.htm>.
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Grécia10

A Grécia, cuja capital é Atenas, situada no sudeste da 
Europa, possui 11.161.335 habitantes, e tem extensão territorial 
de 131.990 km². A moeda local é o euro, e o idioma oficial, o 
grego. A economia explora sua riqueza histórico-cultural, por 
meio da atividade turística, e sua produção industrial se destaca 
principalmente pela construção naval. 

Considerado o berço da civilização ocidental, da literatura, 
da filosofia, da dramaturgia e da ideia moderna de democracia.

Dentre seus principais monumentos, considerados 
patrimônios da humanidade, destacam-se: Templo de Apolo 
Epicuro, Acrópole de Atenas, Sítio Arqueológico de Olímpia, 
Oráculo de Delfos, cidade medieval de Rodes, monumentos 
paleocristãos e bizantinos de Salônica, ilha de Delos, cidade antiga 
de Corfu, entre outros.

A migração de tribos nômades de origem indo-europeia deu 
origem à civilização grega, por volta de 2000 a.C. O pensamento 
ocidental contemporâneo ainda é influenciado a partir da 
experiência das pólis (cidades-estados), que surgiram por volta 
do século VIII a.C. Esparta e Atenas foram as duas pólis mais 
importantes da Grécia.

10 As informações referentes ao país foram retiradas dos seguintes sites:
<http://www.mundoeducacao.com/geografia/grecia-1.htm>. 
<http://www.guiagrecia.com.br/gastronomia.htm>. 
<http://www.brasilescola.com/geografia/grecia.htm>.
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A dramaturgia, a poesia, a história e as artes plásticas se 
destacaram entre os povos gregos e influenciaram o pensamento 
ocidental.O uso de máscaras em peças dramáticas ou comédias é 
uma marca inerente à cultura grega. Quase todas as cidades gregas 
possuíam anfiteatros onde eram encenados tais espetáculos.

Os palácios, templos e acrópoles de mármore revelam a 
ousadia da arquitetura grega. A Ágora (espaço público de debate 
político), onde eram tomadas as decisões políticas, principalmente 
em Atenas, deu origem à noção de democracia.

Com características humanas e de deuses, os heróis gregos 
(semideuses) eram os filhos de deuses com mortais. Deus dos deuses, 
Zeus comandava os demais do monte Olimpo. Entre os deuses 
gregos destacam-se: Atena (deusa das artes), Apolo (deus do Sol), 
Ártemis (deusa da caça e protetora das cidades), Afrodite (deusa do 
amor, do sexo e da beleza corporal), Deméter (deusa das colheitas), 
Hermes (mensageiro dos deuses), entre outros. Seus mitos e lendas 
contribuíram para a formação do pensamento ocidental.

Ooráculo de Delfos era o local sagrado onde os gregos 
consultavam os deuses. Acreditava-se que ali os deuses ficavam 
orientando sobre questões importantes da vida cotidiana e 
desvendando os fatos que poderiam acontecer no futuro.

A culinária prioriza ingredientes frescos, uso correto das 
especiarias e ervas e azeite de oliva. Sua culinária se beneficia, 
especialmente, dos vegetais cultivados de forma natural, que 
garantem mais aroma e sabor aos alimentos. 
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Os gregos são os precursores dos jogos olímpicos e estes 
foram realizados pela primeira vez na cidade de Olímpia, na 
Grécia Antiga, em homenagem aos deuses. 

Itália11

A Itália, cuja capital é Roma, é um país europeu localizado 
ao sul do continente, tem seu território banhado pelo mar 
Mediterrâneo, possui uma população estimada em 59,8 milhões 
de habitantes, distribuída em uma área de 301.268 km². Sua moeda 
é o euro e sua língua oficial é o italiano. Tem variação climática, 
com verões quentes e secos e invernos frios e chuvosos.

Sua economia se destaca por uma disparidade econômica, 
marcada por um norte desenvolvido industrialmente e um sul 
agrícola. Exporta automóveis, produtos químicos, petroquímicos, 
produtos elétricos, eletrodomésticos, tecnologia aeroespacial e 
de defesa, armas de fogo, moda e alimentos, porém, é o turismo 
a principal atividade econômica do país. A Itália possui o maior 
número de patrimônios mundiais da UNESCO, recebendo 
anualmente cerca de 37 milhões de turistas.

11  Os dados sobre o país forma recolhidos dos seguintes sites:
<http://www.calpar.com.br/bertolini/historia_da_italia.php>. 
<http://www.brasilescola.com/geografia/italia-1.htm>. 
<http://naovousairassim.blogspot.com.br/2013/11/diferencas-culturais-entre-
brasil-e.html>. 
<http://www.suapesquisa.com/musicacultura/cultura_italiana.htm>. 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Culinária_da_Itália>. 
<http://italypv.blogspot.com.br/2010/05/esporte.html>. 
<http://www.getninjas.com.br/guia/eventos/cozinha-para-eventos/10-
comidas-tipicas-da-culinaria-italiana>.
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Com mais de trinta séculos de história, o país foi sede de 
grandes civilizações que influíram profundamente na evolução 
da cultura ocidental; além de ter sido centro do Império Romano 
que, por centenas de anos, dominou o mundo ocidental.

Influenciou a cultura ocidental através de suas experiências 
com o império romano. Sendo um dos principais berços da ópera, 
o país tem uma rica tradição musical. 

A religião predominante no país é o catolicismo romano, 
sendo praticadas muitas outras, como catolicismo ortodoxo, 
protestantismo, testemunha de Jeová, judaísmo, islamismo, 
budismo e hinduísmo.

A culinária italiana ficou conhecida mundialmente com 
suas massas e pizzas, café, queijos e vinhos. Tem como principais 
temperos orégano, manjericão, salsa, alecrim e sálvia. Dentre os 
pratos típicos mais conhecidos estão: nhoque, ravióli, capeletti, 
canelone e lasanha. 

O futebol é esporte mais popular da Itália, apesar de o ciclismo, 
o vôlei e o boliche também serem bastante populares. 

Japão12

O Japão, cuja capital é Tóquio, é um país asiático, ocupa uma 
área de 372.000 km² e tem cerca de 127,1 milhões de habitantes. Seu 
idioma oficial é o japonês e sua moeda é o iene. Dentre as principais 
religiões, podemos citar o Xintoísmo, o Budismo e o Cristianismo. 

12  Os dados sobre o país foram recolhidos dos seguintes sites: <http://brasilescola.
uol.com.br/japao/informacoes-gerais-sobre-japao.htm>; <http://mundoeducacao.bol.
uol.com.br/geografia/japao-1.htm>.
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Está localizado nos limites da placa tectônica euro-asiática 
ocidental, e por essa razão ocupa uma das áreas mais sísmicas 
do planeta.

Seu clima sofre influência de massas de ar frias vindas 
da Sibéria, no inverno, e de massas de ar quente, no verão. Os 
furacões são comuns entre o fim do verão e o início do outono. 

É um país extremamente industrializado, e na sua produção 
se destacam: navios, automóveis, fibras e resinas sintéticas, papel, 
cimento e aço, além de produtos eletrônicos de alta precisão e 
equipamentos de telecomunicações. 

Por motivos diversos, houve imigração japonesa no Brasil. 
Começou no início do século XX, em função de um acordo entre 
os governos japonês e brasileiro. Devido à superpopulação do 
Japão e à necessidade de mão de obra para os cafezais brasileiros, 
ocorreu, no início do século XX, um acordo entre esses dois países. 
A vinda desses imigrantes contribuiu para que o Brasil tenha a 
maior colônia japonesa mundo, composta hoje por 1,5 milhões de 
nikkeis, denominação para os japoneses e seus descendentes que 
vivem fora do Japão ou vivem regularmente no exterior.

Seus hábitos culturais são bem distintos dos costumes do 
mundo ocidental, quais sejam: tirar calçados antes de entrar 
em casa, usam um chinelo especial chamado suripa; o uso do 
kimono, roupa mais tradicional da cultura japonesa, muito usada 
em ocasiões especiais, por crianças e adultos de ambos os sexos. 

A culinária tradicional japonesa prioriza os ingredientes 
frescos, que são preparados com bastante cuidado. Uma refeição 
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típica do país contém arroz, vegetais, uma sopa feita com pasta 
de feijão de soja (miso), picles e peixe ou carne. O tempero mais 
utilizado é o shoyu, um molho à base soja. Surgida no século III, 
uma das bebidas mais tradicionais do Japão é o saquê,fabricada a 
partir da fermentação do arroz. A carne de baleia é um dos pratos 
prediletos do povo japonês.

No esporte, chama a atenção a participação de pessoas de 
todas as idades. Para os japoneses, o exercício físico não é somente 
a prática desportiva, pois está relacionada especialmente ao 
desenvolvimento da disciplina, formação do caráter e incentivo 
ao espírito esportivo. 

México13

O México, localizado ao Sul da América do Norte, tem como 
capital a Cidade do México. Seu território abrange uma área de 
1 958 201 km² e sua população é de 113,7 milhões de pessoas. 
Sua moeda é o peso mexicano e sua língua oficial nacional é o 
castelhano (espanhol). Seu clima é predominantemente tropical. Sua 
população é composta de euro-ameríndios, ameríndios, europeus 
ibéricos. O idioma oficial é o espanhol. A religião predominante é o 
Cristianismo. A república foi proclamada em 1824.

13  Os dados sobre o país foram recolhidos dos seguintes sites:
<http://www.bandeiras-nacionais.com/bandeira-mexico.html>.
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a_do_M%C3%A9xico>.
<http://pt.slideshare.net/AndersonOliveira26/dana-do-mxico>.
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Sua economia é marcada pela produção de: café, algodão 
em pluma, cana-de-açúcar, tomate, milho, trigo, sorgo, feijão, 
batata, frutas cítricas. A pecuária contempla:  bovinos, suínos, 
equinos, aves. Na mineração destacam-se: petróleo, gás natural, 
sal, prata, zinco, cobre. Na indústria, os principais seguimentos 
são:  automobilístico, alimentício, bebidas, siderúrgico, química, 
máquinas (elétricas), extração e refino de petróleo.

A época pré-hispânica é um período importante na História 
por revelar registros de formas de conhecimento bastante elaborado 
para uma época tão remota. Não por acaso, suas contribuições 
estão registradas em várias expressões do conhecimento como: a 
construção de observatório; a noção de calendário com 365 dias; 
construção de aquedutos; utilização de hieróglifos para escrever; 
avanços em Matemática e Álgebra.

A cultura mexicana é diversificada, sofre influência da cultura 
indígena mexicana e da cultura europeia, e se expressa através da 
música, da dança e outras manifestações. 

A culinária mexicana é marcada por uma diversidade de 
sabores e texturas. A base dessa cozinha está em três produtos: 
milho, feijão e chili, um tempero à base de pimenta, cominho, 
orégano e alho. A tequila é a bebida tradicional do país.
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Uruguai14

 
O Uruguai, país sul-americano que faz fronteira com o Brasil, 

com superfície de 176.215km², população de 3.360.854 habitantes, 
cuja capital é a cidade de Montevidéu. A língua oficial do país é o 
espanhol e sua moeda é o peso uruguaio. Seu clima é temperado. 
A religião predominante é a católica.

Sua economia se baseia na agropecuária e destaca-se pela 
produção de: cereais, milho, trigo, lã e carne, possuindo rebanhos 
bovinos e ovinos. A indústria tem como principais segmentos 
a produção têxtil e alimentícia, além do desenvolvimento da 
indústria tecnológica. 

A culinária do país tem o mate como bebida tradicional, 
trata-se de uma infusão preparada dentro de uma cuia, espécie 
de copo de madeira recheado com erva-mate e servido com água 
quente. Sua comida típica é o asado, com suas de carnes, vísceras 
e embutidos que se cozinham na brasa, apoiados numa grelha. 

O Uruguai tem festas carnavalescas com duração de 45 dias, 
marcados por uma mistura de tambores africanos, teatro e música.

O esporte de preferência nacional é o futebol. Divide com a 
Argentina a preferência pelo tango.

14 As informações sobre o país foram retiradas dos seguintes sites:
<http : / /w w w. in fo es col a . com/ur ugu ai /ge og raf i a -do-ur ugu ai /> . 
< h t t p : / / w w w. b r a s i l e s c o l a . c o m / g e o g r a f i a / u r u g u a i . h t m > . 
<http://www.infoescola.com/demografia/populacao-do-uruguai/>. 
<http://www.uruguai.com/informacao-ao-viajante/cultura-do-uruguai.html>.
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AÇÕES DE EXPANSÃO  
E INTERIORIZAÇÃO DO

 TRILHAS NA COPA

O projeto Trilhas na Copa ultrapassou suas pretensões 
iniciais, que seria atuar exclusivamente em Natal durante 
o período da Copa. Dado o sucesso de suas ações, o 

projeto recebeu alguns convites de instituições interessadas em 
conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo Trilhas Potiguares. 
Dentre estas, podemos citar: Escola Estadual Berilo Wanderley, 
Escola Freinet, Força Aérea Brasileira e AFURN. Além disso, os 
alunos visitaram os Campi Avançados de Caicó, Currais Novos e 
Santa Cruz e os municípios de Taipu e Sítio Novo, pelo Programa 
Trilhas Potiguares. 

Tais ações foram voltadas para esclarecer o objetivo do 
projeto, suas particularidades e intercambiar experiências sobre 
a realidade do Estado e do país, visando relatar as experiências 
vivenciadas durante as ações desenvolvidas no Projeto Trilhas 
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na Copa. Dessa forma, pretendia-se demonstrar que a ideia de 
legado da Copa não se restringiu à infraestrutura construída a 
partir da realização do evento, mas também a oportunidade de 
conhecer as diferentes culturas dos visitantes e contextualizar 
esse conhecimento no cenário da História e da Cultura do nosso 
povo. Por essa razão, as ações desenvolvidas pelos bolsistas não 
se restringiram ao período da realização dos jogos da Copa, mas 
ocorreram durante todo o ano letivo. 

Para contribuir com a construção de um legado imaterial, 
o Programa Trilhas Potiguares criou o Projeto Trilhas na Copa, 
selecionando bolsistas de extensão com necessidades especiais, 
visado inaugurar o protagonismo desses alunos da extensão 
universitária na UFRN. Para tanto, contou com o apoio decisivo 
da Comissão de Apoio ao Estudante com Necessidades Especiais – 
CAENE, através da disponibilização de intérpretes e tradutores de 
Libras, técnicos e professores, todos especializados em inclusão. 
Além disso, contou com o apoio do laboratório de acessibilidade 
da UFRN, localizado na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM).

Trilhas na Escola Estadual Berilo Wanderley – Natal/RN

O Programa Trilhas Potiguares e o Projeto Trilhas na Copa 
se unificaram para viabilizar uma edição especial do Trilhas 
Potiguares, qual foi denominada Trilhas na Escola, em parceria 
com o Governo do Estado. A ação foi realizada no dia 15 de 
novembro de 2014, na Escola Estadual Berilo Wanderley, localizada 
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no Conjunto Pirangi, zona sul de Natal. A escola tem um total de 
1.172 alunos, contempla a modalidade de Ensino Fundamental I, 
e o Médio Inovador no diurno, o Ensino Médio Diferenciado e o 
Subsequente no noturno. Em seu quadro de servidores, conta com 
47 professores e 60 funcionários. Sua estrutura física é composta 
por: 13 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, sala 
do Metrópole Digital, laboratório de Química, Física e Biologia, 
laboratório de Matemática, laboratório de Línguas, sala de Recurso 
Multifuncional, sala de professores, sala de apoio pedagógico, 
secretaria, ginásio poliesportivo, arquivo, almoxarifado, cozinha, 
pátio e parque infantil.

Durante o evento, foram realizadas as seguintes oficinas: 
Diagnóstico X, Alongamento, Bullying, Violão, Photoshop, Sexo 
Saudável, Violência Contra Mulheres, Acessibilidade na Escola, 
Descrição para Cegos, Dança, Atividade Física, Peça teatral 
de Leitura, Marketing, Empreendedorismo, Libras, Mostra de 
Profissões, Conscientização Ambiental, transtorno alimentar, 
UFRN e suas experiências com inclusão e Combate às drogas. 
Dentre as atividades realizadas, destacam-se aquelas voltadas para 
inclusão: Autismo: Refletindo e Aprendendo, ministrada por Eliana 
Rodrigues Araújo; A Inclusão com Deficiente Visual, ministrada 
por Maria Aparecida de Medeiros Costa e Silva; A Inclusão na 
Escola, ministrada por Maria do Socorro Nascimento de Melo. 
Todas as oficinas foram ministradas por assessores da CAENE.

Também foram realizadas visitas, com alunos do 1º ao 3º ano, 
a alguns setores da UFRN, tais como: Museu Câmara Cascudo, 
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TV e Rádio Universitária, Museu de Morfologia, laboratórios de 
Química, Biologia e Física da UFRN. Para viabilizar essas ativi-
dades, tivemos o apoio dos professores: Thiago Morais Bezerra 
– História; Hanna Cristina Tavares Dantas de Souza – Química; 
Jose Emerson Fernandes de Oliveira – Biologia; Magnos Ander-
son pinheiro vieira –física; Sandra Cardoso da Silva Carvalho – 
Matemática; Maria da Paz de Lima – regente de biblioteca; Moisés 
Alves Garcia – Química; Janeide Medeiros de Almeida – Geogra-
fia; Adenilson Rodrigues – Matemática; as merendeiras Ana Lú-
cia Porfírio; Anilda Porfírio; a auxiliar de serviços gerais Maria 
Rosa Hipólito; regente de Biblioteca Maria das Graças Paiva, além 
da decisiva contribuição da diretora Lucia Regina de Sousa Fraga 
santos – diretora e da sua vice Gilmara Silva Melo de Moura.

O Projeto Trilhas na Escola teve como objetivo estimular 
o funcionamento das escolas públicas nos finais de semana, 
agregando professores, estudantes, pais e demais membros da 
comunidade local. Além disso, objetivou possibilitar aos alunos 
e professores intercambiar conhecimentos através de visitas às 
instalações de ambientes acadêmicos da UFRN. Para preparar o 
evento, foi realizada reunião de demanda com a diretora, professora 
Lúcia Regina de Sousa Fraga Santos, a vice-diretora Gilmara Silva 
Melo de Moura, coordenadora Maria das Graças Leite, Maria do 
Socorro Silva, professores, alunos, representantes do Conselho de 
Paz e da Secretaria Estadual de Educação, identificando atividades 
em diferentes áreas temáticas como: oficinas, cursos, palestras e 
demais ações de interesse da comunidade local. 
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RELAÇÃO DOS ALUNOS DA UFRN QUE 
PARTICIPARAM DAS OFICINAS

NOME COMPLETO CURSO

Adriano Varella de Morais Eng. de Produção 
(violão)

Ridley Gleidstan dos Santos Imperiano  Medicina

Rodolfo Xavier De Sousa Lima Odontologia

Ricardo André Gomes da Silva Educação Física

Larissa Lima de Oliveira Direito

Sheyla Karina Carneiro Galvão Dança

Mikele Marques Rodrigues Dança

Jéssica Naiara Silva Neres Enfermagem

Larissa Karla Graciano Pessoa Enfermagem

Augusto Carlos de Azerêdo Letras Libras

Juarez Francisco da Silva Gestão Hospitalar

Gessé José de Araújo Música

Jaciane Torres Candido Matemática

Bruno Luan Marinho Bezerra Jornalismo

Sara Lincka Letras Libras

Thazya Regina Rádio e TV

Viktor Silva Biologia

João Neto Administração

Valdeir Lira Química

Francisco Neto Design

Luiza Oest Publicidade

Evelyn Larissa Gouveia Machado Nutrição
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As atividades foram previamente planejadas pelos minis-
trantes, sob a supervisão do coordenador do projeto, objetivando 
identificar o público-alvo específico de cada ação, bem como a 
conveniência do horário e a compatibilidade com a faixa etária 
dos participantes. No cronograma, foram disponibilizados os pri-
meiros horários da manhã para crianças e idosos e os horários se-
guintes para os jovens. De posse do planejamento das atividades, 
a direção da escola providenciou a inscrição dos interessados, 
determinou o responsável por cada turma e disponibilizou os es-
paços onde seriam realizadas as ações. A seguir, tem-se o crono-
grama das atividades realizadas.
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TRILHAS POTIGUARES NO BERILO 
WANDERLEY - HORÁRIO DAS OFICINAS
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TRILHAS POTIGUARES NO BERILO 
WANDERLEY - HORÁRIO DAS OFICINAS
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Esse projeto priorizou ações voltadas para a inclusão e 
contou com a participação decisiva da CAENE, especialmente 
de Aparecida, Socorro, Eliana, assessores, que Fabíola Macedo 
Dias, Saionara Lucena de Sena e Adiliane Silva de Paula 
(CCHLA), intérpretes e tradutores de Libras. Aparecida e Socorro 
ministraram um curso sobre Inclusão de Alunos com Deficiência 
Visual... Eliana, Inclusão de Alunos com Síndrome de Asperger; 
os demais, atuaram como intérpretes de Libras. Todos esses cursos 
tiveram carga horária de 4h.

Após a realização das atividades do Projeto Trilhas na Copa 
na Escola Estadual Berilo Wanderley, a diretora Lúcia Regina 
de Souza Fraga Santos afirma que o projeto “foi uma excelente 
iniciativa, pois possibilitou aos alunos, professores e servidores 
conhecer novas abordagens educacionais, além de integrar 
mais a equipe da escola. A partir do evento, tenho observado o 
depoimento dos professores, ao registrar o interesse dos alunos em 
conhecer e interagir mais com a UFRN, instituição na qual desejam 
ingressar. Após a intervenção do projeto, a rádio experimental da 
escola, por exemplo, que veiculava basicamente músicas, passou a 
ter um papel mais relevante para a comunidade local, passando a 
informar sobre atividades do calendário escolar e demais assuntos 
relativos à escola. Além disso, a partir dos cursos sobre inclusão e 
da participação dos alunos com necessidades especiais do projeto, 
melhoramos nossa atuação com os alunos com necessidades 
especiais da escola”. 
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De fato, como afirma a diretora, a visita dos alunos aos museus, 
rádio, tv e laboratórios da UFRN contribuiu para despertar 
o interesse em definir possíveis áreas de atuação profissional. 
Tudo isso foi observado durante as ações realizadas na escola, 
quando os alunos definiram sua participação nas oficinas de 
acordo com as unidades visitadas na universidade. Por exemplo, 
os alunos que visitaram a TV Universitária e Rádio Universitária 
FM, se entusiasmaram e participaram das oficinas de área de 
Comunicação Social; aqueles que visitaram os laboratórios de 
Ciências optaram pelas oficinas das áreas de Tecnologia e Saúde; e 
os que visitaram o Museu Câmara Cascudo, mostraram interesse 
pela grande área de Humanas. 

Tudo isso mostra importância de a universidade estreitar 
sua relação com a sociedade, em especial com os estudantes do 
ensino médio, como forma de despertar, nesses jovens, desde cedo, 
o interesse pelo conhecimento científico, e, em consequência, 
contribuir com a escolha de uma área para sua formação acadêmica.

Escola Freinet

A Escola Freinet se diferencia da maioria das escolas no Rio 
Grande do Norte pela metodologia de ensino adotada, ao priorizar 
a formação de “um homem consciente e responsável [...], com 
consciência e responsabilidade no meio onde está inserido”, sendo 
“uma escola que não normatiza, não classifica, não anula o aluno 
pelo fracasso”15. Essa abordagem é acolhida pela metodologia de 

15  Disponível em: <http://escolafreinetrn.com/escola>. Acesso em: 16 out. 2015.
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trabalho do Projeto Trilhas na Copa, que priorizou alunos com 
necessidades especiais para atuar em suas ações de extensão. 
Por esta, entre outras razões, a direção do Freinet, ao tomar 
conhecimento das ações desenvolvidas pelo projeto, convidou a 
coordenação do projeto e os bolsistas para conhecer a escola e 
apresentar suas experiências aos alunos e professores da escola.

Na visita, os bolsistas apresentaram o Projeto Trilhas na Copa 
e relataram suas experiências para a equipe pedagógica da escola. 
Além disso, informaram como vem sendo implementada a política 
de inclusão na UFRN. Em seguida, falaram de suas experiências 
como bolsistas de extensão e destacaram as ações realizadas pelo 
projeto. Ao final do evento, houve um debate sobre meio ambiente 
e uma apresentação cultural, com os todos os alunos da escola. 

Nessa atividade estiveram a coordenadora do projeto, Maria 
da Conceição Fraga, acompanhada dos seguintes bolsistas: Juarez 
Francisco da Silva – Gestão Hospitalar, Gessé José de Araújo – 
Música, Augusto Carlos de Azerêdo – Letras Libras, Bruno Luan 
Marinho Bezerra – Comunicação Social e Larissa Karla Graciano 
Pessoa – Enfermagem.

Visita à Base Aérea de Natal/RN

Por ocasião do aniversário da Base Aérea de Natal, o Trilhas 
na Copa foi convidado para participar das atividades festivas 
realizadas com várias instituições que atuam na área da inclusão. 
Atendendo ao convite dessa instituição, estivemos presentes no 
evento com todos os bolsistas, intérpretes e tradutores de Libras, a 
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coordenadora do projeto e a reitora da UFRN.

Imagem 11: Visita dos alunos do Projeto Trilhas 
 na Copa à Base Aérea de Natal

Fonte: Acervo do Programa Trilhas Potiguares 
 na Copa 2014 – PROEX/UFRN

Essa visita consistiu em conhecer as instalações da Base 
Aérea e equipamentos da Aeronáutica, Marinha e Exército, 
disponibilizados na exposição comemorativa em homenagem ao 
aniversário da Base Aérea de Natal. Na oportunidade, os bolsistas 
fizeram uma apresentação musical com flauta doce.
Aula de Campo no Barco Chama-Maré – Natal/RN
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Por iniciativa e convite da AFURN, os bolsistas do Trilhas 
na Copa participaram da aula de campo no Barco Chama-Maré, 
junto com os servidores aposentados. Na ocasião, o guia tratou 
de assuntos relativos à História do Rio Grande do Norte desde 
a chegada dos portugueses, da participação dos holandeses, da 
construção do Forte dos Reis Magos, das igrejas católicas, no 
período colonial; passando pelo período do Império e chegando ao 
período da República, com o seu centro histórico e arquitetônico 
da cidade do Natal. Além disso, abordou a importância do 
Rio Potengi na defesa e preservação do meio ambiente e da 
modernização dos portos para o desenvolvimento do Estado.

 Imagem 12: Alunos do Projeto Trilhas na Copa e equipe da 
AFURN durante  aula de campo no Barco-Escola Chama-Maré 

 Fonte: Acervo do Programa Trilhas Potiguares
 na Copa 2014 – PROEX/UFRN

Caicó, Currais Novos e Santa Cruz
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A visita do Projeto Trilhas na Copa ao Centro Regional 
de Ensino Superior do Seridó – CERES/Currais Novos foi 
realizada sob a coordenação da Professora Conceição Fraga, 
coordenadora do projeto, e da servidora Thazia Maia, e contou 
com a participação dos seguintes discentes: Juarez Francisco 
da Silva – Gestão Hospitalar, Gessé José de Araújo – Música, 
Augusto Carlos de Azerêdo – Letras Libras, Bruno Luan Marinho 
Bezerra – Comunicação Social e Larissa Karla Graciano Pessoa 
– Enfermagem. Na ocasião, foi realizada a palestra intitulada A 
UFRN e a sua política de inclusão, a qual foi ministrada pelos 
alunos do programa e contou, especialmente, com a presença de 
pessoas com necessidades especiais, além de gestores do campi, 
estudantes da rede municipal e estadual, entidades representativas 
de pessoas com necessidades especiais, entre outros.

A visita do Projeto Trilhas na Copa ao Centro Regional de 
Ensino Superior do Seridó – CERES/Caicó foi realizada sob a 
coordenação da Professora Conceição Fraga, coordenadora do 
projeto, e da servidora Thazia Maia, e contou com a participação dos 
seguintes discentes: Juarez Francisco da Silva – Gestão Hospitalar, 
Gessé José de Araújo – Música, Augusto Carlos de Azerêdo – 
Letras Libras, Bruno Luan Marinho Bezerra – Comunicação 
Social e Larissa Karla Graciano Pessoa – Enfermagem. Foi 
realizada palestra sobre inclusão com uma professora do curso 
de Pedagogia do CERES/Caicó, também pessoa com necessidade 
especial, e alunos do curso de Pedagogia dessa universidade. 

A visita do Projeto Trilhas na Copa à Faculdade de Ciências 
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da Saúde do Trairi –FACISA/Santa Cruz foi realizada sob a coor-
denação da Professora Conceição Fraga, coordenadora do proje-
to, e da servidora Thazia Maria de Almeida Maia, e contou com 
a participação dos seguintes discentes: Juarez Francisco da Silva 
– Gestão Hospitalar, Gessé José de Araújo – Música, Augusto 
Carlos de Azerêdo – Letras Libras, Bruno Luan Marinho Bezerra 
– Comunicação Social, Larissa Karla Graciano Pessoa – Enferma-
gem, Jaciane Torres Cândido – Matemática, Mariane Linhares da 
Silva eJorge Willame Xavier Monteiro – Letras/Libras. Na opor-
tunidade, foi realizada a palestra intitulada A UFRN e a sua políti-
ca de inclusão,com a participação de alunos da FACISA, da rede 
pública e representantes do município. 

Município de Taipu/RN

A visita ao município de Taipu/RN também fez parte do 
encontro do Programa Trilhas Potiguares com o Projeto Trilhas 
na Copa, oportunidade em que os bolsistas novamente puderam 
apresentar seus relatos e realizar uma oficina sobre inclusão, além 
de narrar suas experiências como protagonistas e pioneirismo em 
bolsas de extensão universitária na UFRN. 

Na ocasião, os estudantes foram recepcionados pelos bol-
sistas do Trilhas Potiguares, que ofereceram um café da manhã, 
preparado especialmente para a ocasião. Os alunos do Trilhas 
na Copa ministraram uma palestra sobre inclusão, tendo como 
público-alvo professores do ensino fundamental da rede pública 
municipal, com a participação de pais e alunos. Visitaram, ainda, 
a associação dos idosos. 
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Imagem 13: Trilhas Potiguares no município de Taipu

Fonte: Acervo do Programa Trilhas Potiguares 2014 – PROEX/UFRN

Município de Sítio Novo/RN

Encerrada a Copa do Mundo 2014, o Projeto Trilhas na 
Copa teve a oportunidade de contribuir com Programa Trilhas 
Potiguares e, simultaneamente, realizar a interiorização de suas 
ações, superando suas pretensões iniciais. Assim, os alunos do 
projeto foram ao Município de Sítio Novo para atuar juntamente 
com os alunos do Programa Trilhas Potiguares. Nesse sentido, o 
Projeto Trilhas na Copa colaborou para inovar o Programa Trilhas 
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Potiguares, uma vez que oportunizou a este realizar oficinas de 
inclusão ministradas pelos próprios alunos com necessidades 
especiais. Além disso, intercambiaram experiências pessoais, entre 
as quais podemos citar o encerramento das atividades do projeto, 
que contou com uma apresentação cultural, oportunidade em que 
cantaram alguns sucessos de Luiz Gonzaga, acompanhados da 
flauta doce. 

A visita do Projeto Trilhas na Copa ao município de Sítio 
Novo/RN oportunizou aos bolsistas apresentar seus relatos e 
oferecer uma oficina sobre inclusão, além de narrar suas experiên-
cias como protagonistas e pioneiros em bolsas de extensão univer-
sitária na UFRN. 

Na ocasião, os estudantes foram recepcionados pelos bol-
sistas do Trilhas Potiguares, que ofereceram um café da manhã, 
preparado especialmente para a ocasião. O evento contou com a 
presença da reitora, da coordenadora do programa e do projeto 
e da Major da Aeronáutica Elizabeth Medeiros. A presença desta 
última foi uma forma de retribuir o convite feito ao Projeto Tril-
has na Copas, para conhecer a Base Aérea de Natal, por ocasião do 
aniversário da Força Aérea Brasileira, cujas comemorações, no dia 
da visita do Trilhas à Base Aérea, eram destinadas exclusivamente 
a pessoas com necessidades especiais. Em seguida, ministraram 
oficinas sobre inclusão, que culminaram com o encerramento 
do evento no município, oportunidade em que realizaram uma 
apresentação musical com flauta doce para comunidade local. 
Participaram das atividades de enceramento o prefeito, alguns 
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vereadores e secretários municipais, além da equipe da UFRN. 
Após o almoço, os alunos do Trilhas na Copa fizeram uma visita 
ao monumento histórico do município conhecido Castelo de Zé 
dos Montes.

Imagem 14: Encerramento do Programa  
Trilhas Potiguares em Sítio Novo

 Fonte: Acervo do Programa Trilhas Potiguares 2014 – PROEX/UFRN
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DEPOIMENTOS DE  
PARTICIPANTES DO 

PROJETO TRILHAS NA COPA

A importância do Projeto Trilhas na Copa se expressa 
nas narrativas dos depoentes que vivenciaram essa 
experiência. Foram vários os colaboradores, dentre 

os quais professores, técnicos, bolsistas do Programa Trilhas 
Potiguares e bolsistas do Projeto Trilhas na Copa, intérpretes 
de Libras, ledores e assessores da CAENE. Esses depoimentos 
destacam duas dimensões de aprendizado: as contribuições 
adquiridas na formação e na vida profissional dos participantes 
e, sobretudo, na condição de cidadão. Em praticamente todas 
as falas dos bolsistas com necessidades educacionais especiais, 
destaca-se a importância da convivência destes com outros alunos 
com necessidades educacionais especiais. Esse aprendizado fez 
cada um desses alunos refletir sobre suas possibilidades e limites.
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Essas narrativas evidenciam a importância da construção de 
espaços de sociabilidade e vivências capazes de acolher e empoderar 
tais alunos. As viagens e os deslocamentos realizados durante o 
projeto despertaram seu interesse de ampliar fronteiras espaciais 
e simbólicas e os permitiram conquistar o reconhecimento da 
comunidade acadêmica e da sociedade, demonstrando a superação 
de cada um dos participantes do projeto. Fiquemos agora com as 
narrativas intensas daqueles que deram vida a esse projeto.
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ADILIANE SILVA DE PAULA
Tradutora Intérprete de Libras

UFRN/CCHLA/DLET

Poderia dizer que participar do Projeto Trilhas na Copa 
foi gratificante, porém creio que seria mais adequado 
dizer surpreendente. No início, pareceu-me que seria um 

atendimento corriqueiro dos serviços de tradução e interpretação 
para libras que realizamos na universidade, no entanto, 
proporcionou-me experiências fantásticas.

O início da minha participação ocorreu quando o projeto 
já estava em andamento, até porque seria pontual, apenas para 
substituir um colega em uma das reuniões. No entanto, logo 
depois veio o requerimento para que eu acompanhasse os alunos 
surdos participantes desse projeto numa visita à Base Aérea de 
Natal, foi aí que passei a perceber a importância social desse 
projeto. Muitas vezes convencidos pela ideia de que programas 
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de inclusão beneficiam aqueles que apresentam determinada 
deficiência, esquecemos que os mais favorecidos são aqueles tidos 
pela sociedade como “normais”. 

Para mim, foi marcante o impacto que o contato com os alunos 
causou nos militares, em alguns era perceptível a emoção pela 
descoberta de que as limitações, em determinados momentos, são 
apenas estigmas criados pela sociedade. Lembro-me até de um que 
oficial me abordou para dizer o quanto estava perturbado por não 
conseguir manter uma comunicação direta com os surdos. A partir 
de então minha participação começou a ser cada vez mais efetiva.

Não tinha ideia de como isso viria a repercutir no meu 
trabalho. Com o engajamento costumeiro que dispenso as 
minhas atividades, passei a naturalizar as causas da comunidade 
surda. Contudo, cada participação me mostrava a necessidade 
de retomarmos as reflexões quanto ao processo de inclusão e 
principalmente aos assuntos relacionados à surdez. 

Na visita aos municípios de Caicó, Currais Novos e Santa 
Cruz, que foi uma das ações do projeto, era evidente a necessidade 
da propagação das discussões levantadas na capital. Isso, 
posteriormente, impulsionou a criação do projeto de extensão 
Libras: Aprender para Multiplicar, que foi elaborado por mim 
em parceria com a professorado Departamento de Letras, Marta 
Aparecida Gonçalves, e minha colega de trabalho, também 
intérprete de libras, Wilsynnara Melo da Silva, em que pudemos 
promover a educação inclusiva e fomentar a prática bilíngue 
(Libras/Língua portuguesa).
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O mais admirável era ver os alunos compartilhando suas 
experiências uns com os outros, reconhecendo suas limitações, 
não pela condição de pessoa com deficiência, afinal, todos nós 
temos limitações, e entendendo a necessidade do apoio mútuo no 
sentido de abrir mão do protagonismo do seu discurso em favor 
das causas do seu amigo. Além disso, foi lindo o esforço que havia 
no grupo para manutenção da comunicação, os surdos ensinando 
libras tátil para Juarez e Jessé, ambos alunos cegos, e que por 
sua vez empenhavam-se em aprender. Larissa, que é deficiente 
auditiva e até então não havia tido contato com a língua de sinais, 
interessada em aprender essa nova língua. Já referente a Jorge, 
Mariane e Augusto, surdos que participavam desse projeto, pude 
perceber a importância de conhecer a dificuldade do outro, e foi 
muito claro o quanto isso estava sendo significativo para eles.

Enfim, poderia falar muito mais, todavia quero apenas 
registrar o quanto esse projeto me fez refletir sobre o papel 
social da minha profissão, considerando o processo de interação 
cultural e comunicacional. No mais, sinto-me premiada por ter 
tido a oportunidade de participar de um projeto de tamanha 
importância e impacto social.
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CATARINA SHIN LIMA DE SOUZA16

EMUFRN/CAENE/UFRN

Gessé ingressou no Curso de Licenciatura em Música 
– Escola de Música da UFRN – no ano de 2014. Em 
média, ele tem se inscrito em seis/sete disciplinas e tem 

sido aprovado em todas elas. Também durante o ingresso não 
realizou qualquer tipo de trancamento (disciplina ou programa). 
Nesse semestre de 2016.1, está matriculado em seis disciplinas. 
Se ele continuar nesse ritmo de matrículas e sucesso acadêmico, 
é possível que nem precise utilizar do recurso de solicitação de 
ampliação do prazo de conclusão do curso.

No ano de ingresso do curso ele se queixava de que sentia 
dificuldades, algumas vezes ventilou a possibilidade de desistir. No 
entanto, após as conversas que tínhamos e também pelo apoio dos 

16 Texto produzido para a tese de doutorado profa. Dolores Tomé, um 
estudo de caso sobre alguns alunos que apresenta as ações da EMUFRN na área 
da educação musical especial e inclusiva. 
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colegas, principalmente daqueles que o prepararam para o teste de 
habilidade específica, ele acabou vencendo todas as dificuldades e 
obtendo sucesso a cada semestre. Seu desenvolvimento musical, 
pessoal e profissional tem sido visível. É claro que as limitações 
impostas não pela deficiência em si, mas principalmente pelo 
histórico acadêmico anterior, são os principais fatores de tais 
dificuldades enfrentadas no curso de graduação. A cada dia se 
percebe que ele adquire mais segurança, independência, e seu 
interesse pela área da educação musical é cada vez mais crescente. 
Para se ter uma ideia, ele, além de fazer parte do Grupo Esperança 
Viva como integrante (flautista do grupo), passou a ser monitor 
do projeto dando aulas de reforço para aqueles que tinham mais 
dificuldades, seja na flauta como na musicografia Braille. Depois, 
ele passou a atuar também no projeto de musicalização de crianças 
autistas dando aulas de flauta doce. Para ele, tem sido um trabalho 
desafiador, mas gratificante. Hoje ele manifesta interesse também 
em escrever sobre essas experiências quem vem acumulando nos 
projetos de extensão como monitor.

Gessé entrou no curso de Música no mesmo ano que Juarez. 
Ambos estudaram no projeto de extensão Flauta Doce para Pes-
soas com Deficiência Visual. Lembro-me que no final de uma 
de nossas aulas acessei meus e-mails e vi no boletim da UFRN 
que estavam se encerrando as inscrições para o Programa Com-
plementar de Estudos para Estudantes do Ensino Médio (PRO-
CEEM), projeto da PROGRAD com oferta de aulas preparatórias 
e gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Fa-
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lei para os alunos do projeto e quatro deles se interessaram por se 
inscrever: Juarez, Gessé, Ivanaldo e Rute. Eles saíram da escola e 
foram direto para se inscrever no PROCEEM. Gessé, além de pas-
sar no ENEM, teve que passar no Teste de Habilidade Específica, 
já que havia escolhido o curso de música (Licenciatura) e obteve 
sucesso nos dois. E Juarez foi aprovado no ENEM para o curso de 
Gestão Hospitalar. Apesar de estudar em área diferente da músi-
ca, nunca deixou de frequentar as aulas e apresentações do grupo 
Esperança Viva (grupo formado a partir do projeto Flauta Doce 
acima relacionado). 

Ambos têm sido acompanhados pela CAENE, o que tem 
refletido muito no desempenho acadêmico deles.

Um importante projeto de que participaram foi o Projeto 
Trilhas na Copa. Enquanto aluno da Escola de Música e convivendo 
mais com ele, vi algumas vezes Gessé preocupado em realizar as 
pesquisas sobre um dos países que estariam representados por seu 
time de futebol aqui em Natal por ocasião da Copa do Mundo. 
Com isso vejo a importância desse projeto na vida acadêmica de 
Gessé, pois foi o primeiro projeto que fez com que ele despertasse 
para a  pesquisa  e para ampliar o seu conhecimento de mundo, 
de culturas que possuem diferenças e semelhanças com a nossa. 
Foi a primeira experiência que teve em pesquisa e, acredito, tem 
influência nos dias atuais, pois ele vem apresentado trabalhos 
sobre sua experiência em eventos como a CIENTEC junto com 
colegas, e esse ano já manifestou o desejo de fazer um trabalho de 
pesquisa sozinho. 
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Muitas das pessoas com deficiência visual, além da limitação 
visual, chegam à universidade com limitações também de 
conhecimento, e o Projeto Trilhas na Copa, com certeza, foi de 
grande valia para o que Gessé vem conquistando a cada dia na 
universidade.
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O AUTISMO NAS TRILHAS 
POTIGUARES

Eliana Rodrigues Araújo
Assessora – CAENE/UFRN

Trilhas Potiguares    é um programa de extensão da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que 
promove a interação entre a universidade e a comuni-

dade. Em 2014, fui convidada a participar de uma ação no dia 15 
de novembro na Escola Estadual Berilo Wanderley, em Natal-RN, 
especificamente para falar sobre o Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). Ao chegar à sala e solicitar que os presentes se identifi-
cassem, me surpreendi pela diversidade naquele pequeno ambi-
ente: dentre os professores e alunos da referida escola e da UFRN, 
alguns presentes eram cegos, outros surdos e outros ainda sem 
identificação, porém notadamente “diferentes”. Para atender essa 
diversidade, havia dois intérpretes de Libras e uma professora que 
fazia a audiodescrição. Um lugar verdadeiramente inclusivo, visto 
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que todos participavam intensamente, seja complementando ou 
discordando de uma fala como também narrando suas experiên-
cias. Senti-me em casa! Enquanto instalava no computador a 
apresentação que havia preparado, pensei: como falar de autismo 
para público tão heterogêneo? Essa preocupação se justifica pela 
complexidade e pouco conhecimento que envolve o tema. 

A partir da última década, a sociedade tem despertado 
interesse sobre o autismo. A incidência tem aumentado em 
larga escala, passando de 1:10.000 na década de 1980 para 1:88 
crianças na atualidade, de onde podemos hipotetizar que em 
uma escola com 300 estudantes existe no mínimo três alunos 
autistas. Diferentes do aluno cego ou surdo que tem estratégias 
reconhecidamente eficientes e unânimes a todos, para o aluno 
autista as abordagens e estratégias educacionais especiais 
devem ser adotadas de acordo com o nível de desenvolvimento, 
habilidades, intelecto e funcionalidade, personalizadas para cada 
aluno. Nem tudo atende a todos porque o TEA é um imenso grupo 
heterogêneo de condições e diversidade de sinais, com variados 
graus de comprometimento cujas características em comum vai 
de uma extremidade de um grau grave a outra extremidade suave. 

Na extremidade grave, inserem-se os indivíduos que não 
desenvolvem a fala e apresentam comportamentos desadaptativo, 
algumas vezes destrutivos e autoagressivo, forte resistência às 
mudanças, exacerbada exploração dos objetos colocando-os na 
boca ou cheirando, forte incômodo aos sons e luzes, hiperatividade 
e isolamento social, associados a problemas de saúde (epilepsias, 
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depressão, alergias, e/ou outros) que interferem no agravamento 
desses comportamentos. Estes alunos, de modo geral, apresentam 
algum déficit cognitivo e permanecem na escola regular até a idade 
de 12 a 15 anos sem terem se alfabetizado, ainda dependentes de 
apoio para todas as atividades cotidianas, sem as escolas regulares 
terem implementado programas específicos às suas necessidades. 
Nessa fase, já desencantadas, as famílias desistem por não terem 
visto retorno, assim como cansaram das constantes dificuldades 
impostas pelas escolas para suas permanências no ambiente escolar. 

No grupo da extremidade mais suave do continuum, 
encontram-se os indivíduos que desenvolvem a fala e interagem 
socialmente mesmo que de forma ingênua. No tocante às 
características educacionais, alguns apresentam ilhas de habilidades 
em áreas específicas, como o interesse por idiomas ou matemática. 
Geralmente, têm uma memória excepcional, interesse e fixação 
por uma temática (ex. dinossauros) ou obsessão por sistemas. 
De um modo geral, o pensamento concreto e literal dificulta o 
aprendizado em aulas expositivas e coletivas. Alguns também têm 
déficit de atenção, que interfere na concentração e compreensão 
dos conteúdos, além da falta de teoria da mente dificultar a 
compreensão em relação aos sentimentos, a si próprio e aos outros, 
dentre muitas outras características que se mostram como enormes 
desafios para esses alunos, seus professores e colegas.

Tenho observado que o aumento do número de crianças 
com autismo nas escolas tem afligido os professores que 
buscam por apoio e orientação para enfrentar os obstáculos ao 



94

processo do ensino e aprendizagem de todos os alunos. Nesse 
sentido, não basta apenas a boa vontade de alguns professores, 
visto que a educação inclusiva compreende uma mudança de 
concepção política, pedagógica e legal, que tem amparo na 
legislação brasileira, cujos princípios são baseados na valorização 
da diversidade, primordiais para assegurar às pessoas com 
deficiência o pleno acesso à educação em igualdade de condições 
com as demais pessoas. Apesar da ampla legislação e orientações 
a fim de garantir o ingresso e permanência desse alunado no 
ensino regular, as escolas brasileiras ainda têm dificuldades para 
oferecer estratégias educacionais adequadas aos alunos com TEA. 
Estudos apontam que a inclusão desses alunos na escola regular, 
sem a devida adaptação, pode tornar-se uma prática excludente 
tanto quanto a de não incluí-las, pois considera que alunos com 
autismo não aprendem sem serviços de apoio especializado, tais 
como tecnologias assistivas, professor mediador, adaptações 
curriculares e de materiais, além de estratégias de ensino focadas 
em seus interesses e peculiaridades. A literatura afirma que é 
preciso respeitar a identidade do aluno, antes de tudo, e ser flexível 
no programa a ser aplicado. Para esse fim, a educação especial 
surgiu como mediadora entre o ensino comum e as diferenças 
que nele se inserem. No entanto, ainda há enorme dificuldade do 
professor articular as práticas pedagógicas do ensino especial, que 
de modo geral são para o atendimento individual, para a sala de 
aula regular, em que o ensino é coletivo. Na minha experiência no 
papel de mediadora entre conflitos das famílias e escolas, percebo 
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que o corpo profissional escolar ainda impõe impedimentos para 
a aplicação das estratégias da educação especial na sala regular, 
em parte por desconhecimento dessas práticas, mas também 
pela lacuna existente nos currículos dessas formações não terem 
acompanhado o ritmo das mudanças sociais e políticas. 

Meu sentimento de pertencimento ao ambiente do Trilhas foi 
de enorme gratificação pessoal e de desejo: desejo de que todas as 
salas de aula acolham a diversidade como aquela em que eu estava!
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IASMIM MARIA SOARES DOS SANTOS

Arquitetura e Urbanismo/UFRN
Servidor Técnico/Coordenadora  

do Projeto Trilhas na Copa

Participar do Projeto Trilhas na Copa foi de grande im-
portância  para mim, por diversas razões. Foi fundamental 
para meu crescimento acadêmico e profissional, uma vez 

que tive a oportunidade de buscar informações e conhecer melhor 
a cultura de outro país, o que talvez nunca o tivesse feito por ini-
ciativa própria. Sem essa experiência, certamente teria deixado de 
adquirir informações preciosas, pois conhecer as tradições, cos-
tumes e comportamentos de outro povo, nos ajuda a lidar melhor 
com as diferenças, bem como amplia nossa visão de mundo. Além 
disso, integrar um dos grupos do Trilhas na Copa me permitiu 
trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais, o 
que me fez admirá-los e agradecer por essa oportunidade, porque 
o modo como trabalharam e se dedicaram foi incrivelmente inspi-
rador é motivador. 



97

Achei muito interessante o Programa Trilhas Potiguar, por 
ocasião da Copa do Mundo 2014, realizar um projeto voltado para 
refletir o megaevento que estava acontecendo em nosso país e em 
nossa cidade. Tal projeto oportunizou aos alunos, além de aplicar 
os conhecimentos obtidos no seu curso, mostrar à comunidade o 
resultado dos seus estudos sobre os países que jogaram em Natal. 

Seria muito interessante que fossem desenvolvidos outros 
projetos desse tipo, pois o Trilhas na Copa abordou um tema 
atrativo e promoveu a inclusão social, o que não acontece em 
muitos outros projetos. Gostaria de parabenizar a iniciativa do 
projeto e dizer que para mim foi um sucesso, e que sempre que 
possível deve-se investir, tanto recursos quanto conhecimento em 
ações desse tipo. Foi com certeza uma experiência inesquecível 
que levarei por toda a vida.
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THAZIAMARIA DE ALMEIDA MAIA 
Técnico em Nível Superior – TVU/UFRN

Falar sobre o Projeto Trilhas na Copa é uma grande 
satisfação. Coordenei o grupo de alunos que estudou um 
dos países que jogou em Natal durante a Copa do Mundo 

2014, a Grécia. Apesar de o Brasil não fazer fronteiras e não possuir 
acordos comerciais com a Grécia, o grupo pesquisou a influência 
da cultura grega na sociedade brasileira. 

Conhecemos a cultura, o turismo, a gastronomia, a geografia, 
o comércio, os costumes de um país que além de belo, interessante, 
infelizmente, enfrenta uma grande crise econômica e financeira.

Durante a CIENTEC, apresentamos os estudos realizados so-
bre a Grécia, com participação significativa das equipes envolvi-
das. Portanto, mais uma vez, parabéns aos idealizadores desse 
projeto: Proex, UFRN, profa. Ceiça Fraga, que me confiou mais 
essa tarefa que tanto me orgulha. Também gostaria de agradecer e 
parabenizar minha equipe de alunos maravilhosos e competentes.
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AUGUSTO CARLOS DE AZERÊDO
Letras – Libras/UFRN

Este depoimento é resultado da minha experiência no 
Projeto Trilhas na Copa,que promoveu a interação entre 
a comunidade universitária e alguns municípios do Rio 

Grande do Norte. Esse projeto foi parte do programa de extensão 
universitária Trilhas Potiguares e tinha como objetivo pesquisar 
sobre os países que jogaram na cidade de Natal. De minha parte, 
fiquei responsável por estudar e apresentar ações referentes às 
diversas características do Uruguai.

Em 2014, as atividades do Projeto Trilhas na Copa foram 
apresentadas na XX CIENTEC – Semana de Ciência, Tecnologia 
e Cultura da UFRN. A primeira equipe a se apresentar foi a do 
Uruguai, apontando os diversos aspectos sociais, econômicos, 
políticos, ambientais, tecnológicos, artístico-culturais do país. 
Relatei minha experiência no Trilhas na Copa mostrando a 
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importância do projeto de extensão no processo de construção do 
conhecimento na sociedade, com uma visão interdisciplinar sobre 
a realidade. Além do conhecimento teórico, o projeto tem uma 
importante dimensão social.

Participei ainda de uma atividade na Escola Estadual Berilo 
Wanderley, relatando minha experiência quanto à inclusão Pro-
grama Trilhas Potiguares. Ministrei uma oficina de Língua Brasile-
ira de Sinais (Libras) para estimular o desenvolvimento e a aces-
sibilidade educacional, tendo como público-alvo gestores, profes-
sores e alunos. Durante a oficina, destaquei conhecimentos sobre 
as práticas em sala de aula, as dificuldades de  comunicação dos 
surdos e o desconhecimento dos professores da língua de sinais. 
Por fim, ressaltei a necessidade d edesenvolver na escola uma co-
municação que respeite a primeira língua do aluno surdo (Libras).

No Programa Trilhas Potiguares, em sua versão Trilhas na 
Copa, depois convertido em Trilhas na Escola, pude debater a 
inclusão nas ações de extensão, especialmente através de rodas 
de conversa sobre diversidade e inclusão no âmbito educacional, 
reconhecendo os limites do sistema que ainda não garante a 
efetiva inclusão do aluno com necessidade educacional especial. 
Contudo, a UFRN tem fomentado reflexões sobre acessibilidade e 
políticas públicas na educação superior, mostrando as dificuldades 
que a pessoa com deficiência enfrenta. 

Tive a oportunidade de ministrar palestras nos campi da 
UFRN nos municípios de Currais Novos, Caicó e Santa Cruz. 
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Compartilhei experiências e aprendizados com outros alunos NEE 
da comunidade universitária, debatendo, entre ouras questões, 
melhorias na qualidade de vida desse público. 

Assim, desde o início do projeto, me senti valorizado, 
reconhecendo o meu lugar no mundo.
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BRUNO LUAN MARINHO BEZERRA
Comunicação Social – Jornalismo/UFRN

O Trilhas na Copa foi fundamental para o meu desenvolvi-
mento profissional, pois amadureci e ganhei reconhe-
cimento pelo trabalho realizado. Particularmente, não 

esperava que fosse ser selecionado para participar do projeto.
Foi uma experiência enriquecedora. Tive a honra de integrar 

a equipe de trabalho que ficou responsável por estudar um dos 
países que participou da Copa do Mundo em Natal, Gana. Foram 
meses de pesquisa sobre esse país, até o nosso trabalho ficar 
pronto. Tivemos a oportunidade de apresentá-lo durante toda 
a execução do projeto. Durante a apresentação do Programa 
Trilhas Potiguares nos municípios de Sítio Novo e Taipu, não só 
contamos como foi realizado esse estudo, como também falamos 
sobre nossa experiência de vida.
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Entre outras atividades do projeto, fomos à Base Aérea de 
Natal, participamos de uma aula de campo no Rio Potengi, através 
do projeto Chama-Maré, projeto do governo do Estado. Amei 
conhecer um pouco mais sobre a história desse rio tão importante 
para nossa cidade. 

Na CIENTEC, tivemos a oportunidade de expor o resulta-
do do nosso trabalho de pesquisa, e a repercussão foi muito boa. 
Também apresentamos o projeto em outras três cidades do inte-
rior do estado: Caicó, Currais Novos e Santa Cruz, onde falamos 
sobre as pesquisas realizadas e as atividades desenvolvidas pelo 
projeto. Relatamos nossa experiência de vida para os alunos da 
FACISA e do CERES.

Após o Trilhas na Copa, o projeto passou a desenvolver suas 
atividades nas escolas, passando a ser denominado Trilhas na 
Escola. Na Escola Estadual Berilo Wanderley, em Neópolis, em 
novembro de 2014, realizamos oficinas temáticas, e em maio de 
2015, na Escola Freinet, assistimos apresentações organizadas por 
alunos dessa escola.

Na minha vida pessoal, o Trilhas na Copa foi a experiência 
mais incrível que já tive, fiz algumas amizades e pude vivenciar 
ótimas experiências. Ao longo do tempo construí uma grande 
amizade com a professora Ceiça Fraga, com quem pude contar 
em vários momentos. Com sua serenidade e competência, ela 
reconheceu todo o nosso trabalho feito no projeto. Ela nos 
mostrou que, nós pessoas especiais, temos uma influência muito 
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importante em nossa sociedade e que podemos sim mudar o 
mundo em que vivemos cobrando os nossos direitos e cumprindo 
os nossos deveres enquanto cidadãos brasileiros. Para mim, o 
Trilhas foi inesquecível. 
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GESSÉ JOSÉ DE ARAÚJO 
Licenciatura em Música/UFRN

A minha participação no Projeto Trilhas na Copa foi du-
rante o meu primeiro semestre na Licenciatura em Músi-
ca, no ano de 2014. A oportunidade surgiu por meio da 

Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades 
Educacionais Especiais (CAENE), da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. 

Essa ação de extensão foi desenvolvida especialmente para os 
alunos necessidades educacionais especiais da UFRN, sendo co-
ordenada pela professora Maria da Conceição Fraga, coordenado-
ra geral do Trilhas Potiguares e Pró-Reitora Adjunta da PROEX. 

Essa atividade possibilitou aos alunos adquirir amplos 
conhecimentos sobre os países que jogaram em Natal durante 
a Copa do Mundo, que foi sediada no Brasil. Na oportunidade, 
tive o prazer de conhecer outras pessoas com outras deficiências, 
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durante as atividades do projeto. As equipes contaram a 
coordenação de professores e técnicos que nos ajudaram nas com 
reuniões de planejamento das atividades do projeto.

Dos oito países jogaram no Arena das Dunas, fiquei 
responsável por estudar a  Itália. A professora coordenadora pediu 
para que todos escolhessem o país de sua preferência, escolhi a 
Itália por parecer tanto com o Brasil, mais precisamente, o gosto 
pelo futebol, e gostar de ficar aos finais de semanas com a família, 
amigos etc. 

Para conhecer melhor a Itália, realizamos pesquisas através 
de dissertações, artigos e consultas pela internet. Apesar de não 
ter conhecido nenhum italiano residente em Natal, para embasar 
melhor o nosso trabalho, essa atividade foi bastante significativa 
para mim, por ter construído um leque de conhecimentos sobre o 
país que é conhecido por ser apaixonado por futebol e ter uma das 
melhores seleções do mundo. 

Os bolsistas tiveram a oportunidade de apresentar seus 
trabalhos em diferentes municípios do Rio Grande do Norte e falar 
para as pessoas que não puderam vir assistir aos jogos um pouco 
da história, da economia, da política e da cultura de cada país, 
além de relatar suas experiências como alunos com necessidades 
educacionais especiais. Os municípios que foram visitados foram: 
Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Sítio Novo e Taipu. Além das 
atividades realizadas no interior do Estado, visitamos a Base 
Aérea de Parnamirim, participamos de uma aula de campo no Rio 
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Potengi, por meio do projeto Chama-Maré, além de uma atividade 
na Escola Estadual Berilo Wanderley, em Natal. 

As seleções que jogaram em Natal foram: Uruguai, Itália, 
Japão, Estados Unidos, México,Gana, Grécia e Camarões. 

Na verdade, tive bastante dificuldade para falar em público 
durante as apresentações que tive de fazer durante o projeto, pois 
eu era bastante tímido para falar em locais que tivesse muita gente.

A experiência de ter feito pesquisas sobre a cultura dos 
italianos, através do Projeto Trilhas na Copa, foi bastante 
significativa por ter participado dessa integração de atividades de 
inclusão durante o ano de 2014. 

Por fim, todo o trabalho que foi desenvolvido no ano de 
2014, no Projeto Trilhas na Copa, sobretudo as visitas e ações 
realizadas, contribuiu bastante para nossa formação, tanto no que 
diz respeito à realização de pesquisa como à convivência com as 
comunidades visitadas.
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LARISSA KARLA GRACIANO PESSOA 
Enfermagem/UFRN

Participar do projeto de extensão Trilhas na Copa foi muito 
importante, sobretudo pela interação dos participantes 
com alunos com necessidades educacionais especiais, 

compartilhando suas dificuldades e superações. Nesse projeto, 
cada um pôde desenvolver diversas atividades, sobre países que 
jogaram em Natal durante a Copa do Mundo de 2014, tais como o 
estudo da cultura, religião, saúde, política. Além disso, ministrei 
oficinas em Santa Cruz, Caicó e Currais Novos, relatando minhas 
experiências no projeto. Também desenvolvemos oficinas na 
Escola Estadual Berilo Wanderley sobre saúde, Libras, políticas 
de inclusão.

Contribuí com o projeto, desenvolvendo atividades acadêmi-
cas, participando da Cientec e de outros eventos. Mostrei as minhas 
experiências e dificuldades como deficiente auditiva. Infelizmente, 
o projeto finalizou, mas contribuiu para minha vida pessoal e profis-
sional, pois aprendi a lidar com outros tipos de deficiência.
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MARIANE LINHARES DA SILVA
Letras – Libras/UFRN

Meu nome é Mariane Linhares, eu nasci no dia 18 
de maio de 1992 em Natal. Sou estudante do curso 
Letras Libras/Portugu ês na Universidade Feral do 

Rio Grande do Norte-UFRN, ex-bolsista do Trilhas Potiguares, 
projeto coordenado pela Professora Ceiça Fraga.Nesse projeto, 
participei de várias reuniões junto aos demais bolsistas, e que 
também contou com a presença dos orientadores e intérpretes de 
Libras. 

Durante o projeto, realizamos visitas em escolas contando 
nossas experiências, pois o projeto tinha alunos com as mais 
variadas necessidades educacionais especiais, e eu contava como 
era o meu dia a dia usando a Libras. Sob a orientação de Thazia 
Maia, apresentei na Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura – 
CIENTEC, um relato sobre a Grécia, abordando assuntos como 
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cultura, gastronomia, esporte etc.
As visitas aos municípios do interior do estado foram 

importantes para divulgar a Libras e refletir sobre acessibilidade, 
diante das dificuldades estruturais das instituições de ensino 
e do despreparo dos profissionais em relação aos alunos com 
deficiência, que muitas vezes são vistos como incapazes. O espaço 
escolar deveria ter a mesma importância para todos, ou seja, 
deveria ser um espaço de troca de experiências que permitisse 
conhecer a dificuldade de todos.

Participamos de um passeio de barco para conhecer o Rio 
Potengi, os navios de embarcações, os prédios do entorno, alguns 
pontos históricos da cidade de Natal. Infelizmente, o Rio Potengi 
está poluído, mas é um lugar belíssimo principalmente quando o 
sol está baixando fica com uma vista incrível.

O Trilhas Potiguares foi importante porque éramos um grupo 
unido.Tínhamos encontros semanais, cada um tinha as suas ativi-
dades, orientadores, colaboradores e seria bom ter outra oportuni-
dade de reabrir o projeto para continuar divulgando seus trabalhos.  
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SARA LINCKA DE SOUSA
Letras – Língua Espanhola/UFRN

O Trilhas na Copa, para mim, começou como sendo 
um projeto que eu não entendia bem como iria 
funcionar e qual seria sua utilidade. Quando ele foi 

posto oficialmente em execução, comecei a perceber que era uma 
forma de envolver alguns alunos com necessidades educacionais 
especiais da UFRN, em um projeto que iria explorar as questões 
culturais de cada um dos oito países que viriam jogar em Natal. 
E eu, enquanto estudante de línguas, me interessei muito por esse 
aspecto, pois a cultura é fator importantíssimo e determinante de 
toda e qualquer língua. 

Depois, fiquei sabendo que alguns alunos com necessidades 
educacionais especiais seriam responsáveis por dar o suporte que 
cada equipe (dos oito países pesquisados) iria precisar. Isso me 
interessou muito, pois enquanto professora, sei da importância 
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de inserir esses alunos em projetos de extensão, para que eles 
desenvolvam funções importantes e que quase nunca têm a 
oportunidade de fazê-lo nas universidades. 

A princípio, fiquei um pouco apreensiva porque nunca havia 
trabalhado com pessoas cegas ou surdas (eram esses os dois tipos 
de necessidades educacionais especiais dos alunos que iriam 
participar do projeto), e, o máximo de contato que tive foi quando 
cursei a disciplina de Libras na graduação. Quando os alunos com 
necessidades educacionais especiais começaram a frequentar a 
sala do Programa Trilhas Potiguares (do qual eu era bolsista na 
época), comecei a me encantar pelo Projeto Trilhas na Copa, 
porque essa oportunidade era muito rica e eu talvez não tivesse 
mais nada semelhante durante minha graduação. 

Apesar de todo meu entusiasmo, me deparei com o primeiro 
obstáculo desse trabalho tão diferente do meu já habitual: eu não 
sabia me comunicar em Libras e não sabia muito bem como lidar 
e guiar os alunos com deficiência visual. Com os surdos eu tive 
algumas facilidades, como saber que existe uma diferença entre 
os conceitos de surdo e deficiente auditivo. O primeiro termo é 
usado para pessoas que nasceram assim, o segundo, para os que 
adquiriram a surdez, devido algum acidente ou doença. Então, 
isso me ajudou um pouco ao lidar com os quatro alunos surdos 
que participavam desse projeto. 

Mesmo diante das dificuldades de comunicação, todos 
eles sempre foram muito pacientes conosco, assim como nós 
deveríamos ser com eles, já que era uma experiência nova para 
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ambas as partes. Entre outras experiências marcantes posso 
destacar: aprendi a guiar corretamente os deficientes visuais; 
aprendi como falar com uma pessoa que possui implante coclear 
(devagar, para que ela pudesse fazer a leitura labial, facilitando 
assim a comunicação); aprendi como todos eles se comunicam 
e lidam com as dificuldades cotidianas, as quais são inerentes a 
todos nós. 

Do ponto de vista da minha formação acadêmica, o projeto foi 
importantíssimo, pois me fez querer conhecer melhor a realidade 
das pessoas com necessidades educacionais especiais. Busquei 
textos com situações e conteúdos aplicáveis ao meu campo de 
atuação, que é a educação, e, mais especificamente, o ensino de 
língua espanhola. 

Concluindo, posso dizer que toda essa experiência no Pro-
jeto Trilhas na Copa, me enriqueceu como pessoa, estudante e 
cidadã. Aprendi diversas coisas que não aprenderia de outra ma-
neira senão estando em contato direto com pessoas com necessi-
dades especiais.  
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THAZIA REGINA SIQUEIRA 
 DE GOIS FERNANDES 

Comunicação Social – Rádio e TV/UFRN

 

O Projeto Trilhas na Copa me proporcionou um 
aprendizado muito importante do ponto de vista 
profissional: o conhecimento sobre acessibilidade. 

Foi me dada a função de entrevistar, filmar e editar vídeos com 
acessibilidade com o acompanhamento da Comissão Permanente 
de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAENE – 
UFRN), para pessoas com deficiência auditiva e visual, mais 
precisamente, com os seguintes recursos: Audiodescrição e Libras. 

A escolha do tema do meu trabalho de conclusão de curso 
(TCC)17, intitulado Através das palavras – Audiodescrição: Aces-

17  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WH4-
z495N0Y>.
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sibilidade em produtos audiovisuais para pessoas com deficiência 
visual, deve-se à minha participação no Projeto Trilhas na Copa.

Além de todo conhecimento sobre esses novos recursos 
audiovisuais acessíveis, que me fez conhecer um outro lado da 
Comunicação Social, o conhecimento sobre outros países, sua 
cultura, sua forma de pensar e agir, foi outro aspecto importante 
da minha participação no Trilhas na Copa, resultado da pesquisa 
dos próprios bolsistas de inclusão.

Do ponto de vista pessoal, esse trabalho me fez ver o mundo 
de forma mais sensível, despertando para um outro olhar com 
o próximo, pois todos possuem seus problemas, mas sempre há 
uma forma de resolvê-los e viver da melhor maneira possível. 


