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Apresentação
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –
IFSP, realizou nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2016, o primeiro Congresso
em Acessibilidade e Inclusão na Educação – CAIE. O evento foi realizado no
campus Cubatão, e teve como tema principal “Pesquisas e Práticas em
Acessibilidade e Inclusão na Educação”.
O CAIE 2016 foi um evento gratuito, aberto à participação de todas as
organizações públicas e privadas, Organizações Não Governamentais - ONGs,
instituições de pesquisa e ensino, em todos os níveis e modalidades para
discutir, apresentar resultados de pesquisas, projetos para garantia de
acessibilidade e inclusão na Educação para todos.
A ideia foi discutir e compartilhar experiências facilitadoras para a
educação, apresentar tecnologias sociais e materiais, estudos, cases, projetos e
propostas que ajudam a tornar o ambiente escolar aberto e acessível a todos os
que dele podem se beneficiar. Sejam eles Pessoas com Deficiências - PcDs,
altas habilidades, com dificuldades de aprendizagem ou integrantes de minorias,
que geralmente, sentem-se ou estão à margem das ofertas educativas de que
dispõe a sociedade.
No Brasil, há algum tempo, a acessibilidade e a inclusão na educação
deixaram de ser apenas uma preocupação de educadores e interessados,
alçadas à condição de política educacional e linguística do Estado, como
demonstram o programa Escola Acessível do governo Federal, e a edição
regular de legislação referente ao tema, como a Lei nº 10.0981(BRASIL, 2000) a lei da Acessibilidade.
Nesta tarefa de fazer a Educação mais acessível e inclusiva, o IFSP abriu
suas portas para receber a comunidade de professores, pesquisadores e
usuários, num movimento de integração e difusão de propostas e resultados, e
não menos importante, num movimento de aproximação de pessoas e
instituições interessadas na educação.
Prof. Dr. Elifas Levi da Silva
Presidente da Comissão organizadora

1
BRASIL. Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm acesso jul 2017.
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EIXOS TEMÁTICOS
Eixo 01: Pessoa, família e sociedade.
Estimulação precoce, reabilitação e inclusão; Rede de apoio na
constituição

do

processo

escolar

inclusivo;

Identificação,

encaminhamento, diagnóstico e inclusão; Família de pessoas com
necessidades especiais; altas habilidades ou superdotação; Autismo;
Aspectos sociais das deficiências.

Eixo 02: Perspectiva pedagógica e curricular inclusiva
Avaliação pedagógica e escolar na perspectiva inclusiva, Projeto político
pedagógico, Práticas pedagógicas inclusivas, Escolarização de pessoas
com deficiência, Formação de professores/recursos humanos para o
trabalho com alunos com deficiência perspectiva inclusiva

Eixo 03: Políticas públicas para acessibilidade e inclusão
Políticas educacionais para escolarização de alunos com deficiência,
Políticas de acessibilidade e permanência na educação.

Eixo 04: SRM: análise de implantação e funcionamento
Eixo 05: Tecnologias sociais e assistiva
Acessibilidade em Ambientes Hipermídia, Acessibilidade às Tecnologias
de Informação e Comunicação, processos de estigmatização do cotidiano
escolar, Comunicação alternativa, Língua de sinais, Formação de
Professores para o Uso das TICs, Desenho universal e acessibilidade.
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EIXO TEMÁTICO 01
Pessoa, família e sociedade.
Estimulação precoce, reabilitação e inclusão; Rede de apoio na
constituição

do

processo

escolar

inclusivo;

Identificação,

encaminhamento, diagnóstico e inclusão; Família de pessoas com
necessidades especiais; altas habilidades ou superdotação; Autismo;
Aspectos sociais das deficiências.
__________________________________________________________
(28-39-1) LITERATURA E DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE DIALÉTICA ENTRE
PERSONAGENS DIFERENTES E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
__________________________________________________________
Autor: Jonatha Hudson Santos de Oliveira - IFSP CBT

jonathanx@outlook.com
Resumo: Este artigo apresenta diferentes personagens deficientes da literatura
nacional e internacional. Refletir-se-á de forma dialética qual o papel da literatura
para a construção ou não de estereótipos/preconceitos à sociedade em relação
às pessoas com deficiência (PCD). A escolha das obras ocorreu de forma
aleatória simples, sem maiores preocupações com ano ou país de origem.
Nestes casos o preconceito mostrou-se implícito, entretanto seguramente, em
todos os casos os personagens conseguiram viver com a deficiência e serem
felizes. As obras analisadas demonstram que pessoas com deficiência podem
ser incluídas a sociedade e, serem felizes. Ao longo do trabalho, também, muitas
outras questões foram levantadas e discutidas, deficientes em altos cargos,
aborto por anomalias genéticas, os cuidados com as crianças deficientes, o
tratamento que a sociedade destina a esse grupo. Evidentemente, essas
questões foram tratadas superficialmente, no artigo completo tudo será
abordado de forma mais profunda e analisado de forma dialética. Todos os
personagens abordados serão analisados e comparados, mantendo o rigor
científico e, demonstrando como a literatura influencia no pensamento da
sociedade moderna.
Palavras-chave: Literatura, PCD, estereótipos, preconceito.
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__________________________________________________________
(30-43-1-RV) LITERATURA, CINEMA E DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE
DIALÉTICA ENTRE PERSONAGENS DIFERENTES E A SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
__________________________________________________________
Autor: Jonatha Hudson Santos de Oliveira - IFSP - CBT

jonathanx@outlook.com
Resumo: A literatura e o cinema quase sempre questionam a realidade e o
nosso modo de vida. O presente artigo compara diferentes personagens da
literatura como o Saci, o Corcunda de Notre Dame, o Felipe um menino com
Síndrome de Down, o Tyrion, um anão das crônicas de gelo e fogo, o Wrath, o
rei cego dos vampiros em Irmandade da Adaga Negra e, um personagem do
filme "Hoje eu não quero voltar sozinho", cujo nome é Leonardo, o qual chama
atenção por ser cego, gay e estar no ensino médio, e que deve lidar com amigos,
família e relacionamento. Todos esses personagens têm em comum o medo da
deficiência, o não aceite pela sociedade e a superação de suas dificuldades.
Refletir-se-á de forma dialética, qual o papel da literatura e do cinema para a
construção ou não de estereótipos/preconceitos à sociedade em relação às
pessoas com deficiência. A escolha das obras ocorreu de forma aleatória,
simples, sem preocupações com ano ou país de origem. Optou-se por obras da
literatura infanto-juvenil, e que, tivessem como público alvo as pessoas sem
deficiência, por todas as obras não serem direcionadas as pessoas com
deficiência (PCD) a análise dialética ocorreu de forma profunda e concisa. Os
fatos abordados nos livros e filmes foram relacionados com a vida real. Os
resultados

encontrados

demonstram

que

os

personagens

estudados

conseguiram vencer a deficiência, serem integrados de forma satisfatória a
sociedade e mudar a realidade do seu entorno.
Palavras-chave: Literatura, Cinema, Personagens diferentes, Preconceitos,
Sociedade.
__________________________________________________________
(31-45-1-RV) A INDEPENDÊNCIA DA PESSOA COM SÍNDROME DE DOWN:
OS IMPACTOS DA PRIMEIRA NOTÍCIA
__________________________________________________________
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Autor: Jonatha Hudson Santos de Oliveira - IFSP CBT

jonathanx@outlook.com
Resumo: A independência da pessoa com Síndrome de Down é um tema
bastante complexo, pois, geralmente, envolve a família, escola e a sociedade
(DIAS, 2016). Desta forma, o presente artigo investiga o comprometimento da
família em relação a independência da criança. O objetivo do artigo é buscar as
causas que levam pais a superproteger seus filhos e, não trabalharem
efetivamente para a independência da criança. O método adotado será o
dialético por compreender que os sentimentos humanos podem ser confusos e
muitas vezes díspares, dependendo do caso. O estudo ainda se compromete a
realizar uma cuidadosa revisão da literatura sobre o assunto para entender qual
o estado da arte atual sobre o tema, e analisar quais os impactos causados com
a primeira notícia, quando o médico informa a família de que a criança terá
alguma deficiência. Os resultados encontrados neste estudo demonstram que os
pais sofrem com a primeira notícia, e ela é responsável por toda a vida do
indivíduo que virá a nascer. O tratamento dessa informação é tão importante
que, quando não realizado de forma humana e empática, a própria manutenção
da vida torna-se incerta.
Palavras-chave: Independência; Síndrome de Down; primeira notícia; Família.
__________________________________________________________
(46-69-1-RV) TRANSTORNO E DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
E AS CONSEQUÊNCIAS DA MEDICALIZAÇÃO
__________________________________________________________
Autor: Marina Gonçalves Mattos – Universidade Cruzeiro do Sul

marinag_mattos@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho consiste em demonstrar a análise crítica-reflexiva
dos fatores que influenciaram o diagnóstico do Transtorno e Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH). Para isso, descreve as consequências que o
tratamento medicamentoso pode acarretar no cotidiano de um indivíduo, da
mesma forma aponta reflexões de como o assunto vem sendo tratado pelos
especialistas da área da saúde, como também alerta para a banalização do
medicamento na sociedade de consumo. Para tanto, a metodologia escolhida
para a proposta foi a observação analítica de um estudo de caso diagnosticado
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com o transtorno, da qual foi possível abordar conceitos que puderam
ultrapassar as dimensões estereotipadas da patologização, perpassando pela
leitura psicopedagógica, tendo como base referencial, sobretudo, os estudos de
Alícia Fernández e Sara Paín. Entretanto, visto que o salto quantitativo do uso
terapêutico do metilfenidato, medicamento mais utilizado no tratamento do
TDAH, tem sido alvo de críticas e constantes preocupações, entre um diverso
grupo de profissionais, que por meio de pesquisas, questiona não somente este
aumento abusivo da medicalização, como também a real necessidade de
tratamentos tão invasivos ao ser humano. Neste contexto, o presente artigo
propõe refletir sobre a urgência de redimensionar o processo que envolve o
diagnóstico e, consequentemente, da medicalização do TDAH. Com isso,
acredita-se que uma análise aprofundada no sentido proposto possa contribuir
para abranger a compreensão destes fenômenos contemporâneos, por meio de
uma perspectiva que pretende desconstruir parâmetros estigmatizados que vêm
se enraizando socialmente. Nesse aspecto, entende-se que todo o processo que
envolve o tratamento de um transtorno é preciso considerar, principalmente,
aspectos sociais e culturais dos quais o paciente esteja inserido, preferenciando
uma abordagem de tratamento empírico que possa valorizar mais o ser. Desta
forma, é importante reforçar a necessidade da humanização dos atuais
atendimentos clínicos psiquiátricos, com a finalidade de conscientizar-se pela
inclusão de tratamentos alternativos, que não são influenciados somente pela
medicalização, mas que devem desenvolver-se envolvendo as artes, os esportes
ou até mesmo as ações solidárias que privilegiam promover o autoconhecimento
e abranger a compreensão de mundo do paciente.
Palavras-chave: TDAH, tratamentos alternativos, autoconhecimento.
__________________________________________________________
(49-74-1-RV) OS DISCURSOS SOBRE O TDAH: DOENÇA OU
INCAPACIDADE ATENCIONAL?
__________________________________________________________
Autor: Alex Sandro Santos Fonseca - EFLCH-UNIFESP

alex.ss.fonseca@gmail.com
Resumo: O crescimento no número de diagnósticos do Transtorno de Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH) nas últimas duas décadas (1990-2010) tem
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sido alvo de diversas críticas, preocupações, e mesmo especulações, entre
cientistas, médicos e profissionais de áreas correlatas, responsáveis pelo
diagnóstico e indicação de tratamento do transtorno. Nesse sentido, o presente
trabalho tem por objetivo analisar como se delineia a construção dos discursos
sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Buscouse realizar uma leitura crítica dos discursos sobre o transtorno com o intuito de
compreender de que maneira o discurso médico-científico é adaptado para sua
divulgação e disseminação na sociedade. Inicialmente apresentam-se alguns
pontos referentes ao discurso médico-científico sobre o TDAH, no que tange o
diagnóstico e o tratamento, segundo as questões abordadas em trabalhos
publicados no decorrer da última década. Em seguida serão destacados
aspectos referentes à construção dos discursos sobre o transtorno, no que se
realizou uma análise de um texto publicado na página da Associação Brasileira
do Déficit de Atenção (ABDA):“O ‘mito’ do TDAH: como entender o que você
ouve por aí. Em contrapartida será dedicado um tópico para análise do texto do
“Manifesto do Fórum sobre a medicalização da Educação e da Sociedad
disponibilizado na página do Fórum sobre Medicalização da Educação e da
Sociedade. Ainda neste contexto, pretendeu-se analisar produções teóricas que
visam a deslindar os aspectos da construção social da doença e apresentam os
discursos médicos sobre o TDAH como processos de medicalização e
patologização da sociedade. Para tanto, a análise dos discursos apresenta-se a
partir de contribuições metodológicas da sociologia e da filosofia. Buscou-se
ainda,

apresentar

paralelamente

contribuições

desde

o

campo

da

Psicopedagogia, como forma de subsidiar o debate epistemológico a respeito do
TDAH, como um viés que, por sua vez, não está focado necessariamente nos
déficits, mas nas potencialidades de cada indivíduo, ou segundo Alícia
Fernández, nas “Capacidades Atencionais.
Palavras-chave: TDAH, discurso, patologização da sociedade, capacidades
atencionais.
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__________________________________________________________
(97-133-1-RV) ACESSIBILIDADE NO ENTORNO DAS ESTAÇÕES DE
METRÔ NO TRECHO ENTRE TATUAPÉ – GUILHERMINA/ESPERANÇA DA
LINHA 3 – VERMELHA, SÃO PAULO/SP
__________________________________________________________
Autor: Raquel Ferreira da Silva – Fac. Tecnologia Tatuapé Victor Civita

raquel.ferreira@ymail.com
Resumo: As preocupações com a acessibilidade das pessoas com mobilidade
reduzida em espaços públicos, incluindo as estações de metrô, iniciaram-se nos
anos 1980, com a lei do assento preferencial, implantada no município de São
Paulo. As primeiras normas nacionais para acessibilidade foram publicadas em
1994, e o surgimento de normas específicas ao transporte público em 2005 e
2006. Atualmente, todas as estações de metrô seguem o padrão normatizado
pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), porém o entorno das
estações nem sempre estão de acordo com a normatização e os padrões
nacionais. Hoje em dia nas subprefeituras onde se localizam as estações
estudadas (Mooca, Aricanduva e Penha), existem 10,67% de pessoas com
deficiência física e 10,9% de pessoas com deficiência visual (SÃO PAULO, 2012)
além do percentual incalculável de pessoas com mobilidade reduzida
temporária, sendo essencial adequação e revisão do calçamento no entorno
dessas estações. Analisar a acessibilidade para as pessoas com mobilidade
reduzida no entorno das estações da linha 3 - Vermelha do metrô de São Paulo
no trecho entre as estações Tatuapé – Guilhermina/Esperança, com o foco em
pessoas com mobilidade reduzida, que possuem mais dificuldades de
locomoção no espaço peatonal, além de melhorar a autonomia destas pessoas
para transferências intermodais de determinado local. Atualmente, o interior das
estações metroferroviárias são muito acessíveis, porém o seu entorno ainda é
um grande obstáculo que atrair mais pessoas com mobilidade reduzida ao
sistema, fazendo com que estas realizem suas viagens de outra forma. Um
melhor acesso aperfeiçoaria e otimizaria o processo de acessibilidade assistida
que as empresas de transporte metroferroviário possuem em seu sistema
permitindo mobilidade no entorno das estações analisadas com elementos
urbanos acessíveis, por meio de adequações e revisões das calçadas de acordo
com as leis estaduais de acessibilidade. A metodologia foi constituída por revisão
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bibliográfica dos assuntos existentes atualmente que estejam relacionados ao
tema acessibilidade as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida: artigos
acadêmicos, instituições ligadas à acessibilidade. Consulta às normas e aos
padrões nacionais conforme ABNT; coleta de dados em órgão público
responsável

pela

conservação

da

Secretaria

de

Coordenação

das

Subprefeituras. Foi realizada coleta de dados em estudo de campo na área
selecionada com fotografias e entrevistas qualitativas com os usuários
enquadrados no propósito do trabalho. Foram feitas análise desses dados por
meio de identificação de problemas existentes e/ou diferenciação da aplicação
das normas. As aéreas precárias foram mapeadas, sendo elaboradas propostas
de melhoria destes locais, baseando-se na revisão bibliográfica.
Palavras-chave: mobilidade reduzida, PCD, espaços públicos.
__________________________________________________________
(124-173-1-RV) REFLEXÕES SOBRE A IDEALIZAÇÃO DO CORPO E DA
DEFICIÊNCIA NA CULTURA OCIDENTAL E NAS IMAGENS MIDIÁTICAS
__________________________________________________________
Autores: Rita de Cássia Demarchi, Fernando Dias de Oliveira – IFSP CBT

ritademarchi@ifsp.edu.br , fernando.dias@ifsp.edu.br
Resumo: O presente trabalho propõe uma reflexão crítica acerca da idealização
e das (re)significações que perpassam o entendimento do corpo na atualidade.
Em uma perspectiva histórica, cabe resgatar as características das esculturas
gregas clássicas onde se tem a materialização de um padrão estético que
PDUFRXVREUHPDQHLUDRJRVWRRFLGHQWDORௗEHORFOiVVLFR3DUWLQGRGDLGHDOL]DomR
da beleza, essas imagens eram construídas com base em um padrão que se
pauta na observação do corpo humano (verossimilhança), porém, com normas
que envolvem uma grande idealização sobre a sua proporcionalidade, simetria
e harmonia, de forma a resultar na “perfeição”. Esse aspecto integrou a rica e
profunda cultura clássica na Grécia e, posteriormente no Renascimento, e ainda
é possível notar essa grande influência em nossos dias, ainda que de maneira
mais rasa e diluída no gosto de um grande público com relação às obras de arte,
sob a premissa de que arte tem necessariamente de ser algo belo e quanto mais
“perfeito”, melhor. O mesmo se sucede com as imagens veiculadas pela mídia,
incluindo os segmentos da propaganda, do entretenimento, da moda, dos
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esportes, entre outros. A arte moderna encontrou resistências para ser
absorvida, mas a partir das vanguardas e sobretudo na arte contemporânea,
desvinculou-se da unificação de um padrão e da obrigação de agradar.
Entretanto, é possível notar que ainda na atualidade, nos meios de comunicação,
os corpos poucas vezes são representados em sua diversidade. Comumente
suas imagens acabam sendo veiculadas de forma idealizada, estereotipada e
convencional, visando a atender aos interesses dos detentores do capital, do
consumo. Portanto, é de se pensar sobre as difíceis e complexas relações
provocadas a partir de imagens de corpos que não se enquadram no padrão
esperado, como é o caso das deficiências. Nesse âmbito, a deficiência causa
estranhamento e é de se pensar em como é publicizada, que nos parece de
forma excludente, o que suscita que as particularidades inerentes aos sujeitos
são sucumbidas pelos interesses das empresas e dos publicitários, que acabam
reforçando determinados padrões estéticos. Nesse trabalho, em especial,
buscou-se analisar algumas imagens, inclusive de campanhas publicitárias que
perpassam os Jogos Paraolímpicos Rio 2016, visando a uma problematização
acerca das (re)significações que emergem deste contexto. Pode-se inferir que a
mídia com suas imagens tem tendência de intervir de forma direta e
indiscriminada sobre os padrões de beleza de maneira a influenciar a forma com
que os deficientes e a própria representação da deficiência impactam e são
percebidos e consumidos pelo público.
Palavras-chave: padrões estéticos, PCD, representação da deficiência,
idealização da forma.
______________________________________________________
(126-182-1-RV) CIDADANIA UM VALOR A CONSTRUIR: NO ENSINO
APRENDIZAGEM DE ALUNOS SURDOS
______________________________________________________
Autor: Angelo Lima

eliudeangelo@bol.com.br
Resumo: A escola “para todos” oferece vagas a uma diversidade de alunos,
alcançá-los com o aprendizado é um desafio que se estende, principalmente aos
alunos com necessidades especiais. O objetivo deste trabalho é suscitar uma
reflexão sobre o desenvolvimento do ensino aprendizagem de alunos surdos na
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rede pública de educação, verificando a possível formação da cidadania neste
espaço de atividade sociocultural permanente. Desenvolveu-se pesquisas com
um aluno surdo de escola pública, alunos ouvintes e professores que participam
da realidade inclusiva nesta escola. Uniu-se as investigações estudos realizados
por pesquisadores na área da surdez para esclarecer qual a principal
necessidade na formação do saber para alunos surdos. Detectando-se a
ausência de comunicação como principal fator que dificulta o aprendizado. A
relevância deste trabalho está na valorização da aprendizagem dos alunos e não
no ensino para favorecer a construção da cidadania. E esta aprendizagem deve
possibilitar além da integração e inclusão na sociedade, também crescimento
cognitivo, sócio afetivo e cultural. E, ao final dos anos de estudos, deve permitir
através da certificação, que este aluno concorra a uma vaga no mercado de
trabalho. É a necessidade do certificado que leva vários surdos evadidos por
pressões de adaptações sofridas nesse ambiente a retornarem aos estudos na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), na busca de um diploma que possibilite a
inserção no mercado de trabalho. Para a escritora Ronice Quadros é grande o
número de evasão escolar entre as pessoas surdas, “a necessidade de se obter
objetivos flexíveis na educação de Jovens e Adultos pode fazer retornar grande
parcela destes alunos, mas para isso haverá necessidade de inserção dos
aspectos dialogados”. É evidente a necessidade de um diálogo de como
viabilizar a acessibilidade do surdo ao mundo do trabalho, a autonomia social e
financeira possibilitada por uma escolarização inclusiva e integradora.
Palavras-chave: PCD, diversidade, escola para todos, cidadania.
__________________________________________________________
(141-201-1-RV) ALFABETIZAÇÃO FEDERAL PARA: JOVENS, ADULTOS E
IDOSOS.
__________________________________________________________
Autores: Waldísia Rodrigues de Lima, Alice Pontes Torres, Marcelle Magno - Mirian
Ferreira de Souza – IFSP CBT

waldisia@ig.com.br, alfabetizacaofederal@gmail.com
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo alfabetizar jovens, adultos e
idosos utilizando-se das ideias de Paulo Freire (2013), Soares (2010), Pierce
(2011), ampliada a tecnologia educacional, como ferramenta de apropriação dos
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códigos e linguagens — signos e significados da leitura, escrita e estruturas
lógico-matemática, estimulando o pensamento crítico, respeitando o limite e o
potencial de cada indivíduo para a inserção social através do mundo letrado e
de sua produção interpretativa. Será considerado o conhecimento de cada
estudante para a otimização de todas as possibilidades de aprender, subsidiado
por vivências em situações exploratórias na comunidade para a aquisição da
leitura da escrita e de interpretação do mundo letrado. Será realizado em
concomitância

a

produção

de

jogos

pedagógicos

informatizados

em

alfabetização aproveitando o potencial de criação acadêmica dos alunos do
campus na área de programação, gerando, a partir dessas interfaces, a criação
de jogos inovadores tecnológicos em alfabetização e
finalidade do trabalho
aprendizagem

baseada

lógico-matemática. A

é estabelecer uma relação dialética de ensino e
nos

conhecimentos

trazidos

pelos

estudantes

estimulando novas aprendizagens na relação tecnologia e leitura-escrita.
Pretende-se empoderar os cidadãos participantes do projeto para vencer as
dificuldades históricas, de possíveis insucessos na vida acadêmica; dotar os
alunos de conhecimentos basilares em leitura, escrita e interpretação do mundo
letrado, lógico-matemático nas quatro operações matemáticas fundamentais e
de informática educacional aliada ao mundo letrado códigos e significados;
incentivar os participantes do projeto à elevação de conhecimentos, inclusão
social e elevação da autoestima. A metodologia aplicada será por meio de aulas
exploratórias e instrumentais, utilizando
computadores, documentos, listas,

livros, revistas, jornais, televisão,

teatro, danças, passeios e pesquisas,

absorvendo a cultura letrada e produzindo escrita - de livros, jornais, bilhetes,
cartas, poesias e outras formas de expressão escrita. As aulas contam com jogos
desenvolvidos pelos bolsistas e estagiários do projeto de extensão e do apoio
deles na facilitação e interação máquina/usuário. A avaliação do processo se
dará a cada semestre pela evolução dos estudantes do projeto no domínio da
leitura, escrita, interpretação, das ferramentas tecnológicas

para produção

textual - Libreoffice, Word, Paint o uso delas no seu cotidiano. Além da criação
do Facebook, e-mail e Whatsapp. O projeto conta com um portfólio de 15
jogos desenvolvidos pelos bolsistas de extensão e estagiários, e por meio deles
facilita-se a interação máquina/usuário na

fixação de

dígrafos, plurais,
23

Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160

ANAIS I. CAIE 2016 - v.1 - CADERNO DE RESUMOS

encontros consonantais, entre outros. O projeto encontra-se em sua segunda
fase de execução com um total de 80 pessoas participantes nas duas fases. Na
primeira fase (2015), houve o atendimento de 3 turmas com um total de 45
pessoas, que ao final do módulo de seis meses, liam com fluência, elaboravam
textos, faziam uso da mídias digitais Whatsapp, e-mail e Facebook. Em linhas
gerais pode-se concluir que todos foram incluídos nos processos de leitura e
escrita e no mundo digital.
Palavras-chave: Alfabetização de jovens e adultos, TICs, inserção social.

EIXO TEMÁTICO 02
Perspectiva pedagógica e curricular inclusiva
Avaliação pedagógica e escolar na perspectiva inclusiva, Projeto político
pedagógico, Práticas pedagógicas inclusivas, Escolarização de pessoas
com deficiência, Formação de professores/recursos humanos para o
trabalho com alunos com deficiência perspectiva inclusiva.
__________________________________________________________
(01) JOGOS COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE
MATEMÁTICA DE JOVENS E ADULTOS SURDOS
__________________________________________________________
Autores: Felipe Lopes da Silva Sabará Araújo, Elayne Hiromi Kanashiro Tavares,
Elifas Levi da Silva - IFSP CBT

felippe2007@hotmail.com- kanashiroelayne@ifsp.edu.br,
elifas_levi@ifsp.edu.br
Resumo: Neste trabalho exploramos o uso de jogos como ferramenta lúdica,
pautada na ótica de Resolução de Problemas, para auxiliar educandos surdos,
nas escolas regulares de metodologia bilíngue, no aprendizado de matemática
com enfoque nas operações básicas. Com esta estratégia, além da boa
recepção, identificação de dificuldades, propostas pedagógicas puderam ser
alcançadas: como a socialização e interação do aluno surdo com o aluno ouvinte,
pois o jogo não está vinculado a fatores linguísticos orais ou gestuais, mas a
processos mentais e de metacognição. De onde se conclui, entre outros, que os
jogos se apresentam como uma estratégia viável, inclusiva e de baixo custo, que
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retorna benefícios para professor e aluno. Propiciando ao professor repensar as
práticas de educação e conceber novas metodologias; e, ao aluno, um momento
singular de aprendizado, onde é colocado como sujeito ativo, no qual desenvolve
importante processo e habilidade ligada à matemática de forma lúdica. A
aprendizagem não é associada ao peso tradicional do ensino, mas, sim, á
momentos de descontração, interação desenvolvendo entre os participantes
significativas assimilações.
Palavras-chave: Matemática, Surdos, Resolução de Problemas, Jogos
__________________________________________________________
(39-57-1-RV) FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O TRABALHO COM
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA INCLUSIVA
__________________________________________________________
Autor: Marilene Lima Santos – Engrenar/FAPESP

marilene@engrenar.com.br
Resumo: Nosso posicionamento metodológico para efetuar a pesquisa de
campo pautou-se na premissa interpretacionista, ou seja, a que defende o estudo
do homem, levando em conta que o ser humano não é passivo, mas sim, que
interpreta o mundo em que vive continuamente. Esse ponto de vista encaminha
os estudos que têm como objeto os seres humanos, sendo, portanto, um método
qualitativo. (OLIVEIRA, 2016). Sendo assim, e considerando que o homem é
diferente dos objetos nosso estudo necessitou de uma metodologia que
considere essas diferenças, considerando a vida humana como uma atividade
interativa e interpretativa, realizada pelo contato das pessoas. Para tanto, nossos
procedimentos metodológicos foram: a observação participante, a entrevista, a
aplicação de oficinas para formação (pautadas no conceito de metodologia
formativa denominada por “homologia dos processos de formação” (conceito
desenvolvido por NÓVOA, 1995; SCHÖN, 1998; OLIVEIRA-FORMOSINHO &
FORMOSINHO, 2001), denomina play in a hall of mirrors por Schön, uma
estratégia que busca a coerência entre a formação oferecida aos professores e,
a didática adotada para o trabalho docente deste para com seus alunos, ou seja,
a importância da exploração, na situação de aprendizagem profissional, do
paralelismo com a situação da prática profissional. Schön compreende a
atividade profissional, caracterizada por uma sensibilidade de artista, a que
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chama de artistry e ressignificada por Alarcão como designer. É uma
competência que permite agir no indeterminado; é criativa porque implica novas
formas de utilizar competências que já foram constituídas, levando à aquisição
de novos saberes. Tal abordagem foi utilizada para que pudéssemos entender
como as pessoas interagem, interpretam e, constroem sentidos no universo
educacional acerca da inserção de TIC’s em ambiente de sala de aula ou, de
atendimento educacional especializado (AEE). Assim, efetuou-se um contato
com o campo de forma direta e, nos seis meses de duração da pesquisa
procuramos entender a tônica de atuação e simbologia dos grupos pesquisados
e ambientes analisados. Durante esse tempo, pudemos utilizar algumas técnicas
para obter um quadro mais completo da situação e nos utilizamos da combinação
de técnicas de coleta de dados tais como: a observação participante que
combina, ao mesmo tempo, a participação ativa com os sujeitos, a entrevista
semiestruturada, entrevistas abertas informais segundo Lüdke e André (1986, p.
34), a grande vantagem dessa técnica em relação às outras “é que ela permite
a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com
qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos” e análise
documental de vídeos, fotos, cadernos de registro, entre outros. Do ponto de
vista qualitativo, pautou-se a análise dos dados na interpretação do mundo real,
pesquisando a experiência vivida pelos sujeitos da pesquisa e, portanto,
interpretou-se o mundo educacional dos atores sociais com os quais dialogouse, considerando-os não apenas agentes interpretativos de seus mundos, mas
co-compartilhadores de interpretações à medida que interagiam uns com os
outros e refletiam sobre suas experiências no curso de suas atividades
cotidianas (MOREIRA, 2002). Assim, imergimos no mundo dos sujeitos
observados, tentando entender o comportamento real dos informantes, suas
próprias situações e, como construíam a realidade em que atuavam.
Palavras-chave: Palavras-chave: Formação de professores, PCDs, educação
inclusiva, TICs.
__________________________________________________________
(20-28-1-RV): ENSINAR EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DA LÍNGUA
PORTUGUESA PARA SURDOS: UMA TAREFA POSSÍVEL?
__________________________________________________________
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Autor: Marcel Assis Roque – IFSP Capivari

marcel.libras@hotmail.com
Resumo: A Língua Brasileira de Sinais (doravante Libras) foi reconhecida pela
legislação através da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e regulamentada
pelo Decreto nº 5626, de 22 de dezembro 2005, que a estabelece como meio
oficial de comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras. Por
meio dessa desses dispositivos legais, a comunidade surda passou a ter maior
visibilidade social, conquistando seu direito de acesso à educação. Diante desse
cenário, novos desafios vêm surgindo no que tange ao ensino de português a
esse público específico, dado que sua língua materna é a Libras (L1) e a
segunda língua é o português (L2). Um desses desafios é a abordagem em sala
de aula do componente cultural da L2, pois, embora nativos brasileiros, os
Surdos nem sempre compartilham o mesmo código linguístico dos brasileiros
ouvintes. Além disso, por ser um campo recente de estudos, são escassas as
pesquisas que discutem formas mais adequadas de ensino da L2 para alunos
Surdos. Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma
proposta pedagógica para o ensino de expressões idiomáticas em Português
segunda Língua (PL2) a alunos Surdos. As expressões idiomáticas estão
intrinsecamente relacionadas à cultura de uma comunidade linguística, de modo
que é indissociável para o ensino de uma língua seus aspectos metafóricos, visto
que a língua é um sistema complexo com regras e elementos entrelaçados, mas
é também a expressão social de determinado grupo, de determinada
compreensão do mundo. Desse modo, para discente Surdo, a leitura de uma
expressão idiomática em Língua Portuguesa passará por sua experiência de
língua e de mundo, visto que a Libras é uma língua de modalidade espaço-visualgestual e construída imageticamente. Busca-se, com essa apresentação oral,
demonstrar uma prática que contemple uma sequência de atividades de ensino
do PL2 para Surdos a partir de uma perspectiva intercultural. Para a elaboração
da nossa sequência de atividades, tomamos como base os conceitos de
educação intercultural de Kramsch (1993), ensino comunicativo intercultural
(BYRAM, 1997) e abordagem comunicativa intercultural (MENDES, 2004).
Também nos baseamos em Quadros (2012), Salles et al (2004) e Quadros e
Schmiedt (2006) para tratar da questão do ensino de português para surdos.
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Espera-se com este trabalho trazer algumas contribuições e reflexões sobre o
ensino de expressões idiomáticas, esclarecendo docentes a respeito do ensino
de PL2 para Surdos sob uma perspectiva intercultural e, desse modo, vislumbrar
uma alternativa de inclusão linguística a discentes Surdos a fim de garantir
acessibilidade comunicacional efetiva.
Palavras-chave: Libras, PCDs, ensino da segunda língua, surdez.
__________________________________________________________
(29-41-1-RV) A ECOPEDAGOGIA COMO FERRAMENTA
TRANSDISCIPLINAR PARA O ENSINO DE ATITUDES SUSTENTÁVEIS A
COMUNIDADE: UM ESTUDO DE CASO
_________________________________________________________
Autores: Tatiane Gimenes Duarte, Jonatha Hudson Santos de Oliveira IFSP CBT

duartegtatiane@gmail.com, jonathanx@outlook.com
Resumo: O projeto de extensão Atitude Sustentável fornece gratuitamente a
comunidade interna e externa do IFSP Campus Cubatão oficinas e palestras
sobre práticas sustentáveis e o reuso de dejetos. O problema do presente artigo
consiste em: qual o benefício de se fornecer um apoio pedagógico por meio da
ecopedagogia, utilizando a recreação, o lúdico e o lazer de modo acessível? A
inclusão é um tema amplamente discutido na academia e na mídia em geral.
Dessa forma, o projeto de extensão Atitude Sustentável se destaca na região
metropolitana da Baixada Santista por fornecer qualificação profissional ao
público participante das oficinas, ainda pode, de modo transdisciplinar, agregar
conhecimentos de diversas disciplinas, tornando-se uma poderosa ferramenta
pedagógica para o ensino do desenvolvimento sustentável. O método e
materiais do artigo consistem em uma revisão crítica da literatura, para se atingir
o estado da arte, sobre o preparo das oficinas, quantificando número de
participantes e matérias necessários, assim como planejando quais atividades
serão trabalhadas, na realização das oficinas, na gestão da comunicação e
contato com patrocinadores da ação e mídia externa. Nos momentos finais da
oficina é solicitado aos participantes o preenchimento do questionário de
avaliação, a análise dos dados ocorre de forma qualitativa e quantitativa, as
perguntas são abertas e fechadas, a natureza do questionário é exploratória. Os
resultados encontrados são satisfatórios e os participantes das oficinas podem
criar itens em casa, compartilhando o conhecimento adquirido nas oficinas com
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seus familiares e, posteriormente comercializá-los, contribuindo, assim, para a
renda familiar e uma sociedade mais sustentável.
Palavras-chave: Ecopedagogia; Sustentabilidade; Recreação; Lazer.
__________________________________________________________
(34-50-1-RV) O ENSINO DA MATEMATICA PARA PORTADORES DE
DEFICIENCIAS MENTAIS
__________________________________________________________
Autores: Fábio Júnio Barbosa Santos, Paula Cristina Costa - IF norte de MG –
Campus Salinas

fabiojbsantos@outlook.com , khiu.salinas@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho se deu perante nossos questionamentos acerca
de como se dá o ensino da matemática, em especial para portadores de
deficiências mentais, uma vez que o ensino da disciplina, para alunos
considerados intelectualmente normais, ainda é considerado de difícil
compreensão e nos é de grande interesse enquanto futuros professores
encontrar entre as diversas maneiras existentes formas de atender dentro de
nossas possibilidades as necessidades educativas e matemáticas de todo e
qualquer aluno. Ao logo do presente artigo, discorremos sobre o tema da
seguinte maneira: apresentamos de forma breve o contexto histórico no qual os
deficientes mentais têm sido inseridos socialmente, a definição do que, afinal de
contas, vem a ser deficiência mental e as formas como a mesma pode ser
classificada, a definição dos tipos de deficiências mentais mais comuns no Brasil,
como o professor pode identificar um aluno com deficiência mental, qual conduta
deve ser seguida pelo mesmo e por fim conceitos básicos de como a matemática
deve começar a ser trabalhada com alunos considerados especiais.
Palavras-chave: Ensino da matemática, deficientes mentais, Brasil.
__________________________________________________________
(36-76-1-RV) UTILIZAÇÃO DE MAQUETE TÁTIL EM AULAS PRÁTICAS DE
OBSERVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE COLÔNIAS DE MICRORGANISMOS
__________________________________________________________
Autores: Carolina Marocco Corneta, Fabiana O campos - IFSP Capivari

congabio@yahoo.com.br , focampos15@gmail.com
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Resumo: A Microbiologia, Ciência que estuda os microrganismos, é um
importante componente curricular de cursos técnicos e superiores nas áreas de
Saúde, Biologia e Química. As atividades práticas dessa disciplina visam,
principalmente, ao conhecimento de técnicas de cultivo e análises macro e
microscópicas de colônias de bactérias e fungos em meios de cultura.
Tradicionalmente, tais análises são realizadas visualmente, pois a abertura e a
manipulação dos meios de cultura são restritas por questões de biossegurança.
Esse fato, além de restringir a percepção por parte dos alunos sem deficiência
visual, pode inviabilizá-la aos alunos cegos ou de baixa visão, ocasionando
dificuldade de aprendizagem e desmotivação. Além disso, um dos critérios
fundamentais ao analisarmos macroscopicamente um meio de cultura
contaminado, é a textura das diferentes colônias, bem como a morfologia de
suas bordas e de seus relevos, atributos que são de melhor percepção tátil do
que visual. Com o propósito de ampliar a percepção do aluno e assim facilitar a
análise e a classificação das colônias, este trabalho tem como objetivo a
confecção de uma maquete tátil ampliada que reproduza um meio de cultura
diversamente colonizado. O uso de materiais simples e de diferentes texturas,
como EVA, pelúcia, algodão, cola colorida e camurça, permitirá ao aluno a fácil
diferenciação entre colônias de fungos, geralmente secas, pilosas e
algodoentas; e de bactérias, geralmente gelatinosas. As colônias serão
construídas de forma a contemplar os diferentes tipos de bordas, como inteiras,
onduladas, lobadas, denteadas e filamentosas; de formas, como circulares,
irregulares, puntiformes e filamentosas; e de elevação, como plana, lenticular,
convexa, pulvinada, umbonada e umbilicada. A proposta é que este material seja
utilizado em comparação ao meio de cultura real, ou seja, que o aluno, após
efetuar as técnicas de cultivo, tenha um meio de cultura contaminado em suas
mãos, observe suas características e realize as classificações cabíveis, com o
auxílio da manipulação da maquete para a compreensão dos critérios a serem
utilizados. Para os alunos com deficiência visual, as maquetes permitirão o
acesso à mesma aula que os demais alunos, sem a supressão de conteúdo, indo
ao encontro do estabelecido na Lei n. 13.146 (BRASIL, 2015), de 6 de julho de
2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu capítulo 4, artigo 28, que
propõe o “aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
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condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da
oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e
promovam a inclusão plena”.
O que se propõe nesse trabalho não é a elaboração de atividades específicas
para os alunos com deficiência, mas a adaptação para a maquete tátil os meios
de cultura existentes para contemplar todos os alunos, com e sem deficiência,
considerando a prática pedagógica na perspectiva do Desenho Universal,
promovendo a aprendizagem de todos os alunos. A presença de alunos com
deficiência na escola deve vir acompanhada de um movimento de
questionamento e modificação de práticas educacionais consolidadas, e a busca
por estratégias que tornem o ambiente escolar um espaço inclusivo de
aprendizado. A utilização de maquetes táteis-visuais facilita e incentiva a
mediação em sala de aula, levando a uma aprendizagem significativa e inclusiva,
contribuindo para a melhoria da qualidade das aulas e beneficiando os alunos
com e sem deficiência.
Palavras-chave: maquete, deficiência visual, motivação.
__________________________________________________________
(41-64-1-RV) O JOGO INFANTIL E A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA VISUAL:
DESAFIOS PARA A ACESSIBILIDADE
__________________________________________________________
Autor: Renata Teles Silva – EACH/USP

renata.teles.silva@usp.br
Resumo: O jogar faz parte da vida de qualquer criança, pois pode servir como
um meio para seus movimentos e, assim, estimulá-la para sua autonomia, visto
que, através dele, a criança desenvolve os sentidos; adquire habilidades para
usar diferentes partes do corpo; interage com o outro e o ambiente; reconhece
objetos e suas características. Portanto, partindo do pressuposto de que os jogos
são essenciais à condição de qualquer criança, com ou sem deficiência, e que
estes são alicerces para que as crianças desenvolvam suas percepções,
habilidades, raciocínio, inventividade e aprendam sobre sua relação com si
mesmas e com o próximo, é que este estudo se ancorou, tendo como objetivo
analisar se os jogos infantis são acessíveis para crianças com deficiência visual.
Os jogos selecionados foram: Barco de Equilíbrio, Dama, Dominó de Formas
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Geométricas, Hora do Rush, Mosaico, Paciência de Cores, Prancha de Encaixe,
Tetra Cores e Tetris. O objetivo da amostra não é quantificar o estudo, mas
produzir informações aprofundadas e ilustrativas (DESLAURIERS; KÉRISIT,
2008). Questionamos se os jogos elaborados para as crianças são, de fato,
projetados para atender às crianças com deficiência visual e se eles são jogos
inclusivos para este público ou possíveis para adaptação. A primeira hipótese
norteadora desta pesquisa é que não são todos os jogos infantis projetados para
atender às crianças com DV e a segunda hipótese é que podem ser realizadas
adaptações nos jogos infantis não acessíveis a esse público. O objeto de estudo
foram nove jogos infantis selecionados aleatoriamente da Ludoteca do grupo de
pesquisa Interfaces da EACH/USP. O referencial teórico buscou-se subsídios
sobre o tema deficiência visual em Bruno (1997; 2004), Diniz (2012), Masini
(1994;1997), Siaulys, Ormelezi e Briant (2010); jogo em Araújo (2007), Cunha
(2007), Elkonin (2009), Kishimoto (2011), Kranz (2004) e Vygotsky (2000; 2003;
2008); Acessibilidade e Inclusão em Dischinger e Machado (2006), Domingues
(2010), Duarte Cohen (2010), Sassaki (2009); e, Desenho Universal em
Cambiaghi (2007). Esta pesquisa foi conduzida através de um estudo analítico e
descritivo onde, por meio de discussões sobre jogos com professores da rede
pública de ensino que trabalham e trabalharam com crianças com deficiência
visual, conversas informais com os responsáveis pela confecção de jogos da loja
Brincanto da Associação Laramara, verificou-se se os jogos da amostra foram
desenvolvidos na perspectiva dos princípios do Desenho Universal, identificouse as barreiras de acesso das crianças cegas e com baixa visão e detectou-se
formas de adaptações para que os jogos infantis possam ser inclusivos para
crianças com deficiência visual. Ao analisar os jogos, depreendeu-se que alguns
possuem, no ato de jogar, acessibilidade instrumental para crianças com DV,
outros, além de não inacessíveis, a adaptação era inviável ou dispendiosa.
Palavras-chave: Acessibilidade, deficiência visual, jogo infantil, desenho
universal.
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__________________________________________________________
(42-62-1-RV) GESTÃO DE COMPETÊNCIAS PARA INCLUSÃO DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA NAS ORGANIZAÇÕES
__________________________________________________________
Autores: Mirene F. M. A. Marques, Camila Papa Lopes, Terezinha Carmen
Gandelman, Celina Trajano de Oliveira, Antonio Abrão Marques

profmirene@gmail.com, camilapapa@hotmail.com,
terezagandelman@yahoo.com.br, celina58@terra.com.br,
antonioabraomarques@gmail.com
Resumo: Este artigo aborda a gestão de competências como um modelo para
a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições. Com o regime imposto
pela Lei de Cotas no Brasil, as empresas foram obrigadas a se adequar para
receber pessoas com deficiência, adaptando a estrutura e a gestão, porém,
percebe-se que pouca ênfase é dada ao tipo de competência necessária para
as pessoas com deficiência atuarem profissionalmente, pois a maior parte delas
possui alguma limitação que não impede sua capacidade para o trabalho e este
novo olhar sugere maior atenção à capacitação e ao comportamento destes
indivíduos nas organizações. Fez-se uma pesquisa exploratória e qualitativa por
meio de análise de conteúdo sobre competências e pessoas com deficiência.
Inicialmente a pesquisa partiu de um levantamento bibliográfico sobre gestão de
competências, inclusão de pessoas com deficiência, bem como a legislação
específica e capacitação. Em sequência optou-se por uma análise de conteúdo
a fim de responder ao questionamento da pesquisa. Os resultados foram
descritivos. Com a inserção de pessoas com deficiência nas organizações, é
necessário mais do que estrutura adaptada, pois a inclusão requer que seja
executada uma função social e que a pessoa com deficiência seja preparada
para executar a função para a qual será alocado. Qual a contribuição da gestão
de competências para a inclusão de pessoas com deficiência nas organizações?
A gestão de competências favorece a inclusão da pessoa com deficiência por
agregar a melhor capacitação e comportamento para a execução da atividade
na organização. Avaliar a influência da gestão de competências na capacitação
e comportamento da pessoa com deficiência nas organizações. Passou-se a
abordar a inclusão ao ensino regular e ao mercado de trabalho deixando de lado
apenas uma concepção assistencialista, cuja perspectiva vem se modificando
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para acompanhar as necessidades de ter maior aparato para que haja inserção
das pessoas com deficiência nas organizações mais capacitadas para o
trabalho. Desta forma, há necessidade de um melhor desenvolvimento da
pessoa com deficiência para desempenhar uma função dentro das empresas e
o meio para obter sua evolução. Mostrou-se que há necessidade de um enfoque
comportamental e de competências profissionais para os cargos que podem ser
ocupados por pessoas com deficiência, desde que seja feito um trabalho
conjunto entre universidade e empresa para avaliar comportamento e
capacidade para o trabalho, respeitando também as limitações de cada tipo de
deficiência.
Palavras-chave: Gestão de competências. Pessoas com deficiência. Inclusão.
__________________________________________________________
(52-78-1-RV) CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA
INCLUSÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA) NO ENSINO PÚBLICO REGULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – UM
ESTUDO DE CASO
__________________________________________________________
Autor: Maria de Lourdes de Moraes Pezzuol - SE estado de SP

mariapezzuol@prof.educacao.sp.gov.br
Resumo: Esta pesquisa é um relato de experiência pedagógica que tem por
objetivo apresentar a participação e integração de alunos com Transtorno do
Espectro do Autista (TEA), no desenvolvimento das aulas de educação física
escolar no ensino público regular. Iniciativa que possibilitou adaptar os
conteúdos pedagógicos da Proposta Curricular permeada em uma educação
inclusiva para todos. Para isso, buscou-se conhecer a rotina de aula de dois
alunos com o referido transtorno na instituição educacional e, reconhecendo as
dificuldades da escola em adaptar a Proposta Curricular, discutir e refletir sobre
as possibilidades de ampliar esta experiência pedagógica para outras
disciplinas. O presente trabalho é fundamentado por uma pesquisa que teve
como metodologia o estudo de caso com observação na aplicação das aulas,
devido à cooperação e participação efetiva existente entre os sujeitos e as
famílias dos pesquisados e o próprio pesquisador. A coleta de dados processouse entre os anos de 2015 e 2016 e foi realizada em uma escola pública estadual
de São Paulo. Nosso estudo foi fundamentado com base na educabilidade dos
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sujeitos com autismo, com propósito de promover debates e ampliar
investigações educacionais fundamentadas nos autores: Baptista (2007), Mello
(2004), Almeida (2008/2010), Silva (2005), Oliveira (2016), Rocha (2016) que
discutem e abordam a necessidade de um trabalho integrado de equipe de
profissionais em conjunto para acompanhar e estimular a criança/jovem autista
no processo de desenvolvimento de aprendizagem, contribuindo para sua
integração plena na sociedade. Observou-se e concluiu-se que o conteúdo da
Proposta Curricular de Educação Física baseada nos cadernos da disciplina de
educação física do aluno e do professor podem ser adaptados e desenvolvidos
com alunos do TEA. Propostas que podem auxiliar na coordenação motora, na
cognição (raciocínio, atenção, memória etc.) ações que podemos identificar
como dificuldades que são bastantes presentes em pessoas com esses
transtornos. Atividades físicas que podem auxiliar juntamente com as terapias e
ultrapassar melhoras dos sintomas, no contribuir para o gasto de calorias,
agitação, sono, controla a ansiedade, humor e favorece a integração. Dessa
forma podemos identificar que o planejamento de aulas de educação física
adaptadas ao currículo e ao perfil do TEA dentro das escolas públicas regulares,
respeitando os diferentes graus e intensidades de comprometimento e
comportamento dos alunos, podem promover a integração a socialização, seja
por meio da prática de esportes ou nas simples brincadeiras.
Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autista (TEA); Educação Física
Escolar; Educação Inclusiva.
__________________________________________________________
(60-88-1-RV) DEFICIÊNCIA FÍSICA - NANISMO: OS DESAFIOS AO ACESSO
E PERMANÊNCIA NA ESCOLA
__________________________________________________________
Autor: Gilberto Otaviano da Silva – Suzano - SE estado de SP

profotaviano1@hotmail.com
Resumo: Ao olharmos para a escola, ainda notamos grandes barreiras em
relação à deficiência física, particularmente ao nanismo. Mas, esse olhar
também nos leva a admitir que grandes esforços, como expostos neste trabalho,
têm sido realizados no sentido de diminuir a distância entre os fatores negativos
a sua presença na escola, bem como mostrar que o pouco conhecimento que se
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tem sobre o tema e como tratá-lo de maneira adequada ao estudante com essas
características. Desta forma, este estudo objetiva apresentar como o tema é
compreendido e trabalhado na escola e mostrar ações positivas para que a
participação e o desenvolvimento da aprendizagem do estudante ocorram
igualmente e sem prejuízos quanto à acessibilidade ou outros recursos
importantes à sua inclusão. Nesse sentido, destacamos como importante
resultado, a sensibilização aos assuntos relacionados à deficiência física bem
como a sua inclusão e nova visão relacionada ao contexto escolar, fator que
possibilitou novas perspectivas de aprendizagem.
A opção pelo tema e os motivos que nos levaram à pesquisa se deram devido
aos encontros com situações vivenciadas no decorrer de toda uma trajetória
profissional. Essas situações e experiências proporcionaram refletir sobre o
porquê de diferentes tratamentos retratados na escola. Isso porque é preciso
acreditar que estudantes com dificuldades, de movimento ou com outras
características que dificultem suas aprendizagens, frequentam a escola para
aprender. Acreditamos que o desenvolvimento de atividades coletivas e de
interesse do estudante favorecem o desenvolvimento, crescimento e formação
do indivíduo. Assim, diante das vivências enquanto professor e da busca por
informações que trouxessem orientações para promover superações perante as
dificuldades relacionadas à deficiência no ambiente escolar, acreditamos que as
experiências

oriundas

das

informações

sobre

deficiência,

ensino

e

aprendizagem advindos do curso REDEFOR Educação Especial e Inclusiva,
foram importantes e um grande estímulo à realização de um trabalho voltado a
compreensão do processo de inclusão e da temática a ser fomentada nesse
estudo, o nanismo. Uma relação colaborativa em que tudo passou a ser
considerado e trabalhado a fim de compreender esta deficiência física, de não
se configurar como mais um entrave e para que se efetive a permanência e
participação do estudante no ambiente escolar. A discussão sobre o nanismo é
importante, pois há uma ausência de produção sobre a temática e práticas que
envolvam o processo de inclusão dos estudantes com nanismo na escola.
Palavras-chave: Acessibilidade e permanência na escola, PCD, Nanismo,
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__________________________________________________________
(63-90-1-RV) O TEMA INCLUSÃO NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS
CURSOS DE LICENCIATURA DO IFSP
__________________________________________________________
Autor: Eliana Maria Arico - IFSP campus São Paulo

elianaarico@ifsp.edu.br
Resumo: A educação inclusiva é tema discutido no mundo todo. (Jomtien,
Tailândia, 1990); (UNESCO, 1998)) chamou a atenção para altos índices de
crianças, adolescentes e jovens sem escolarização, tendo como objetivo
promover transformações nos sistemas de ensino para assegurar o acesso e a
permanência de todos na escola. Na década de 1990 documentos como a
Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca em
1994 foram determinantes na formulação das políticas públicas da educação
inclusiva. Atualmente, no Brasil, a garantia da educação inclusiva é amparada
pela lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, e é uma das metas do Plano Nacional
de Educação (PNE) (BRASIL, 2014), 2014-2024. O Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) é constituído de 32 campi
distribuídos no estado de São Paulo. Deste total, 17 campi oferecem cursos
presenciais de formação de professores. No IFSP, são ofertadas as
Licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, Letras, matemática e
Química, sendo o que oferece o maior número de vagas de cursos para
formação de professores. A análise dos projetos pedagógicos de seus cursos
(PPC) quanto ao tema inclusão possibilita um diagnóstico representativo sobre
a formação do professor para atuação no ensino inclusivo. Este trabalho teve
como objetivo diagnosticar como o tema inclusão é abordado nos cursos de
licenciatura do IFSP, analisando os projetos pedagógicos dos cursos. Todos os
cursos apresentam LIBRAS (língua brasileira de sinais) como componente
curricular, oferecida em um único semestre com carga horária de 2 a 3 aulas
semanais. O tema inclusão social está presente em diversos cursos e em
disciplinas como Política e Organização de Ensino. Uma única disciplina,
denominada Educação Inclusiva, é proposta para o 6º semestre da Licenciatura
em Química do Campus Matão. O conteúdo contempla aspectos pedagógicos
do ensino de química para alunos com diferentes necessidades especiais.
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Concluímos que, embora todos os cursos de licenciatura do IFSP abordem o
tema educação inclusiva na componente curricular LIBRAS, muitos outros
aspectos da inclusão ainda não são discutidos na formação de professores.
Evidencia-se que há uma necessidade premente de adequação dos nossos PPC
para uma formação satisfatória de professores habilitados para atuar na
educação inclusiva, em consonância com as metas do PNE.
Palavras-chave: Inclusão, PPC, Libras
__________________________________________________________
(64-92-1-RV) A INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS EM EVENTOS
CIENTÍFICOS: UM ESTUDO DE CASO DE COLÉGIO ESTADUAL DO RIO
DE JANEIRO
__________________________________________________________
Autor: Adriana Oliveira Bernardes – UENF

adrianaobernardes@bol.com.br
Resumo: As feiras de ciências são recursos importantíssimos para o ensino de
disciplinas como Química, Física, Matemática e Biologia. Por isso, tais eventos
na escola trazem para o contexto escolar aprendizado e motivação para os
alunos. Eventos científicos hoje existem vários, além dos promovidos pelas
próprias instituições de ensino público, outros vinculados a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, por exemplo, ou às instituições de ensino não formais,
como: museus, casas de ciência, grupos de Astronomia, entre outros. Para o
aluno surdo, sua participação em tais eventos também é benéfica e a visão dos
intérpretes sobre tal participação é positiva, fazendo parte de seu processo de
inclusão, que deve existir na escola, através do recebimento de uma educação
de qualidade. Neste trabalho desejamos apresentar o processo pelo qual permite
o aluno surdo para participar, bem como seu desenvolvimento, abordando o
trabalho desenvolvido em escola pública do Rio de Janeiro, assim como discutir
a inclusão de alunos surdos em eventos científicos (feiras, mostras, palestras)
em eventos internos e externos à escola e como se dá tal processo. Foram
contabilizados os trabalhos apresentados para alunos surdos nos eventos
escolares e outras instituições, bem como foi analisado como trabalho era
elaborado. O trabalho foi realizado a partir de relatos de professores e intérpretes
que trabalhavam com alunos surdos na escola. Verificamos que os alunos
surdos participaram como espectadores de todos os eventos internos realizados:
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feiras, palestras, exposições, entre outros. Eles contam para isso com a atuação
do intérprete. Para apresentação de trabalhos nos eventos, tanto internos quanto
externos, é articulado um trabalho conjunto do professor responsável pela
disciplina, os intérpretes e o professor responsável pela sala de recursos. O
processo se dá por meio de uma reunião inicial onde são definidos os trabalhos,
reunião para aprofundamento do tema, reunião para elaboração de produto do
conhecimento gerado, que pode ser uma maquete, experimento ou
apresentação e reuniões para verificar o aprendizado do aluno. Os trabalhos
vencedores das feiras internas são levados a apresentação em outras
instituições de ensino, principalmente na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, onde alunos com e sem deficiência podem apresentar seus
trabalhos. A participação dos alunos surdos nas feiras motiva seu aprendizado
e interesse para as disciplinas na visão dos intérpretes. O trabalho realizado
mostra a importância de uma articulação entre o professor da disciplina,
professor da sala de recursos e intérprete.
Palavras-chave: alunos surdos, eventos científicos, intérprete de Libras.
__________________________________________________________
(65-94-1-RV) ENSINO DE FÍSICA PARA ALUNOS SURDOS: UMA
EXPERIÊNCIA INCLUSIVA EM COLÉGIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
__________________________________________________________
Autor: Adriana Oliveira Bernardes – UENF

adrianaobernardes@bol.com.br
Resumo: Para disciplina Física que muitas vezes se faz excludente inclusive
para alunos sem deficiência, a atenção do professor ao aluno surdo deve se
redobrar, no sentido de que aprenda sua disciplina. É importante que se entenda,
que a simples presença do intérprete na escola, não é suficiente, necessitando
de recursos adequados que sejam disponibilizados ao mesmo e neste sentido o
professor responsável pela disciplina é uma peça ímpar para inclusão do aluno,
podendo articular um trabalho conjunto que envolva também a participação de
intérpretes e professores responsáveis pela sala de recursos. Apresentamos
aqui algumas discussões sobre o trabalho realizado com alunos surdos para o
aprendizado da disciplina Física em colégio público do estado do Rio de Janeiro
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no qual, ocorrendo constante articulação entre tais atores, foi desenvolvido um
trabalho inclusivo para o aluno surdo. Discutir as possibilidades de inclusão do
aluno surdo na escola a partir da colaboração do professor e intérpretes na
elaboração de material inclusivo (que pode ser utilizado por alunos com ou sem
necessidades especiais) e participação dele nas variadas atividades científicas
que acontecem na escola e fora dela, como protagonista.
Iniciamos em 2013 um trabalho com alunos surdos para elaboração de materiais
inclusivos. O trabalho foi realizado inicialmente com reuniões entre: o professor
de Física responsável pela disciplina, uma aluna do PIBID graduanda em Física,
um aluno surdo e três intérpretes de libras. Foi elaborado material para o 2 ano
do Ensino Médio, envolvendo o conteúdo de máquinas térmicas, com
abordagem histórico-filosófica, conforme solicitação do currículo escolar de
Física. O material foi elaborado no PowerPoint e no Prezi. Em 2014 continuamos
o trabalho desenvolvendo uma iniciação científica para aluno surdo com a
temática Astrofotografia no Ensino Médio: Um espetáculo de luz, cor e física e
em 2015, desenvolvemos novamente trabalho com um grupo de alunos sobre o
telégrafo eletromagnético, abordando a questão de formas de comunicação,
possibilitando assim uma discussão sobre a importância do uso da LIBRAS para
o aluno surdo. O trabalho favoreceu interação entre alunos surdos e ouvintes,
propiciou a inclusão dos alunos na disciplina Física, possibilitando sua
participação em feiras de ciências e apresentados em eventos de instituições de
ensino superior da cidade de Nova Friburgo, tornando a disciplina Física
inclusiva para o mesmo. É importante que a escola propicie aos alunos com
necessidades especiais uma educação de qualidade e isto ocorrerá na medida
em que trabalhar de acordo com as especificidades dos alunos para o
aprendizado. Uma educação de qualidade passa por proporcionar recursos
didáticos adequados, neste sentido trabalhamos com os alunos surdos em
escola estadual do Rio de Janeiro, proporcionando aos mesmos, experiências
inclusivas para o aprendizado de Física.
Palavras-chave: Ensino de física, alunos surdos, Libras, PCDs
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__________________________________________________________
(67-96-1-RV) PRÁTICAS BILÍNGUES NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA
ESTUDANTES SURDOS
__________________________________________________________
Autores: Carla Patricia Araujo Florentino, Marcos Antônio Galhardo, Marcio Hollosi,
Pedro Miranda Junior

acarla345@gmail.com,marcosgalhardo@biologo.bio.br,
marcio_libras@hotmail.com , pmirajr@gmail.com
Resumo: Neste minicurso, pretendemos abordar a educação bilíngue nos
processos formativos, por meio de conceitos práticos vivenciados por estudantes
surdos. Propomos questionamentos e reflexões acerca das diferentes
concepções do processo ensino e aprendizagem na perspectiva bilíngue,
considerando como uma relevante abordagem educacional para a prática
pedagógica. No contexto educacional, as práticas bilíngues no ensino de
ciências favorecem o desenvolvimento intelectual e apreensão de conceitos
científicos, contribuindo para formação de cidadãos críticos e participativos
perante as tomadas de decisões. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB n° 9394/96), da Constituição Federal (1988) e da Declaração de
Salamanca (1994), novas estratégias na educação de surdos começam a ser
esboçadas. O Decreto n° 5.626, de 22/12/2005, que regulamenta a Lei nº
10.436/2002, esclarece que para inclusão dos estudantes surdos, faz-se
necessário atentar à diferença linguística; o surdo tem a Língua Brasileira de
Sinais - Libras como língua materna e a Língua Portuguesa na modalidade
escrita como segunda língua. Atualmente vêm se discutindo duas vertentes na
educação de surdos: a escola inclusiva e a escola bilíngue. Com base em Flory
e Souza (2009) apresentaremos as práticas sob a ótica do bilinguismo.
Objetivamos com este minicurso discutir impasses e possibilidades das práticas
pedagógicas no ensino de ciências com estudantes surdos que possam
proporcionar uma aprendizagem significativa. Além disso, nossa proposta se
apoia nas ideias de Quadros (2000), ao afirmar que o objetivo da abordagem
educacional por meio do bilinguismo é capacitar a pessoa surda para a utilização
de duas línguas: a Libras e o Português. Assim, o português é utilizado na
modalidade escrita, sendo a segunda língua, e a educação dos surdos passa a
ser bilíngue. Ainda segundo a autora, o bilinguismo não se refere a uma
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dicotomia, mas reconhece as duas línguas envolvidas no cotidiano dos surdos,
a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa na modalidade escrita. Na
visão prática apoiamo-nos em Campello (2008), consideramos que na escola o
uso da língua de sinais em conjunto com diversos recursos visuais propicia aos
surdos uma aprendizagem efetiva. Dessa maneira, a partir dos pressupostos
teóricos abordaremos questões das práticas pedagógicas no ambiente bilíngue
para estudantes surdos, apresentaremos sinais específicos relacionados a
alguns conceitos científicos negociados por um grupo de estudantes surdos.
Este minicurso tem duração de 4 horas e está previsto para uma turma de 30
participantes, podendo ser ministrado duas vezes no evento.
Palavras-chave: Alunos surdos, Libras, prática bilíngue.
__________________________________________________________
(74-114-1-RV) ANÁLISE DA PROPOSTA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAUÁ SP: RESULTADOS
PRELIMINARES
__________________________________________________________
Autores: Telma Cristina Dos Santos Trindade – Mackenzie SP, Elaine Cristina De
Oliveira Ramos – Mackenzie SP

telmactrindade9@gmail.com , elaine_crisramos@hotmail.com
Resumo: As diretrizes nacionais sobre a educação inclusiva estão bem
estabelecidas nos documentos oficiais que tratam do assunto. Contudo, entre
estas orientações e a prática no imenso universo escolar do ensino brasileiro
existem inúmeras realidades e particularidades. É claro, que esta situação leva
os municípios a elaborar estratégias locais para atender esta demanda. Além
dos planos é necessário manter um sistema de avaliação permanente. O objetivo
geral desta pesquisa é o de avaliar a proposta do atendimento educacional
especializado (AEE), no município de Mauá SP. Entre os objetivos específicos,
pretende-se:1) realizar o levantamento das escolas da rede municipal que
oferecem o atendimento educacional especializado (AEE); 2) verificar o número
de alunos atendidos no total por sexo e idade; 3) investigar a funcionalidade dos
instrumentos utilizados atualmente nas salas de apoio; 4) quantificar quais são
as deficiências que aparecem em maior número de matrículas; 5) verificar a
rotina geral dos atendimentos por unidade escolar; 6) propor instrumentos que
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otimizem o andamento do trabalho como um todo; 7) implementar a proposta de
uma plataforma virtual para troca de informações entre os diversos setores
envolvidos. Método: a) identificação das escolas polo com salas de AEE em
2015; b) escolha de 3 unidades escolares do ensino infantil; c) análise
documental das informações referentes a cada aluno e evolução no período de
permanência; d) avaliar a adequação entre as informações registradas e a
condição de deficiência do aluno; e) aplicar um questionário semiestruturado aos
professores das respectivas salas para coletar dados sobre o que pensam do
processo da educação inclusiva no município. Os resultados preliminares
obtidos mostram que no ano de 2015 dos 19068 alunos da rede municipal, 127
foram identificados com alguma deficiência e o número de alunos matriculados
nas salas de AEE era de 118. Das 14 escolas polo do atendimento educacional
especializado, três salas são objetos direto da pesquisa contando com 42 alunos
ingressantes ao longo do ano de 2015 com idades entre 3 e 5 anos. Estão sendo
analisadas as informações a respeito dos 42 alunos e as principais observações
até o momento são: falta de preenchimento de vários prontuários, dados
incompletos sobre a história evolutiva da criança e preenchimento das sessões
de intervenção. O dado mais chamativo, é a ausência de um projeto de trabalho
individualizado levando em consideração as dificuldades das crianças. Ao
término da pesquisa pretendemos oferecer sugestões para otimizar o
atendimento nas salas de AEE bem como integrar esta intervenção com os
professores das salas regulares.
Palavras-chave: Atendimento especializado, educação inclusiva, AEE, PCDs
__________________________________________________________
(84-109-1-RV) A UTILIZAÇÃO DE JOGOS EM BRAILLE NO ENSINO DA
MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
__________________________________________________________
Autor: Thiago Novaes Silva

tns_16@yahoo.com.br
Resumo: A escola é um direito de todos e deve ser orientada para o
desenvolvimento do cidadão. A ideia de educação inclusiva não está ligada
apenas ao fato de inserir crianças e jovens no meio do ambiente escolar, e sim
fazer com que eles interajam com os demais da melhor maneira possível,
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sempre respeitando as diferenças e limitações de cada um. A importância de
transmitir o assunto para todos os alunos está no fato do grupo entender as
dificuldades encontradas por pessoas especiais em relação à escrita, de
demonstrar que na sociedade em que vivemos somos diferentes, e por meio
dessas diferenças podemos chegar a um objetivo comum, onde cada um alcança
um resultado utilizando diversas ferramentas e técnicas de aprendizagem. A
utilização de meios alternativos para a aprendizagem como o uso de jogos no
ensino da matemática, tem se mostrado um bom artifício para realizar essa
inclusão em um ambiente escolar. Esse artigo visa a descrever uma atividade
realizada em sala de aula de uma turma do 6º ano do ensino fundamental
adaptada para deficientes visuais. Os alunos além de estudarem matemática em
sala de aula, utilizam uma plataforma de jogos matemáticos on-line, onde podem
aprender de forma lúdica e interagirem entre si. O objetivo foi adaptar um desses
jogos disponíveis na plataforma de modo que um deficiente visual também
pudesse jogar, além de reforçar a importância sobre a educação inclusiva com
os educandos. Todo o material utilizado para realização da atividade foi
desenvolvido pelos próprios alunos de forma que eles estivessem mais
envolvidos com o ideal desse jogo. O jogo consistia em realizar cálculos
matemáticos por meio da escrita em Braille. Os alunos confeccionaram todo o
jogo com peças em alto relevo, de modo que fosse possível um deficiente visual
identificar todos os números e símbolos das operações. Os alunos foram
divididos em grupos e toda a dinâmica foi feita com os olhos vedados, de forma
que simulasse uma situação mais real possível de um aluno portador de
necessidades especiais. Essa metodologia se mostrou muito eficaz sobre a
abordagem do tema, onde os alunos se mostraram muito engajados e
interessados em saber mais sobre a escrita Braille. O trabalho realizado
objetivou a contribuição da importância sobre a relação de inclusão que, apesar
das diferenças, todos nós devemos estar interagidos para um melhor convívio e
desenvolvimento do aluno. A atividade despertou o interesse dos alunos, que fez
com que se envolvessem mais pelo tema abordado e absorvessem com maior
facilidade os conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Foi uma excelente
oportunidade de interagir todos e mostrar a relevância do tema abordado. O
aprendizado vivenciado demonstra que devemos nos adaptar às mudanças e
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criar ferramentas para que possamos atingir o objetivo proposto independente
da diversidade de alunos que encontramos em sala de aula em prol da
aprendizagem.
Palavras-chave: Educação inclusiva, Ensino de matemática, Jogos, Deficiência
visual.
__________________________________________________________
(85-112-1-RV) AVALIAÇÃO DE FUNCIONALIDADE DE ESCOLARES COM
SÍNDROME DE DOWN
__________________________________________________________
Autor: Elaine Cristina de Oliveira Ramos - eramos@albertsabin.com.br

Resumo: Esta pesquisa visa a avaliar a funcionalidade de alunos com síndrome
de Down, matriculados em escola regular de ensino das redes pública e privada
a partir da perspectiva de pais ou responsáveis e de professores. Para a
avaliação de funcionalidade das crianças envolvidas neste estudo, será utilizado
o Protocolo para Avaliação de Escolares com Deficiência Intelectual (PAEDI),
elaborado por Miccas & D”Antino (2011). A elaboração deste protocolo teve
como base a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF, 2001) e é composta por 52 itens. O PAEDI busca avaliar a
funcionalidade da criança nos domínios de Atividades e Participação. Ao final do
protocolo, a pesquisadora utilizará o sistema de pontuação, conforme instruções
de suas autoras, de modo que o resultado classifique as ações e funcionalidades
da criança no domínio de Atividades e Participação.
Palavras-chave: Síndrome de Down, Avaliação das funcionalidades, PAEDI.
__________________________________________________________
(91-122-1-RV) A FILOSOFIA E A PSICANÁLISE DO LÚDICO: UM ESTUDO
TEÓRICO SOBRE SEU PAPEL FORMATIVO
__________________________________________________________
Autores: Lucas Dechem Calanca – IFSP Guarulhos, Peterson Santana Abrantes –
IFSP Guarulhos

lucascalanca@hotmail.com , peterson_abrantes@hotmail.com
Resumo: O lúdico, seja na forma do jogar ou do brincar, é comumente utilizado
na Educação Básica, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do Ensino
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Fundamental e, recentemente, também, no decorrer do Ensino Médio. Todavia,
a literatura carece de trabalhos que visem a conceitualizá-lo ou fornecer
justificativas do seu papel formativo. Neste sentido, com o intuito de contribuir
para a eliminação desta constatação, um dos propósitos deste trabalho é mostrar
que o lúdico é um conceito e, como tal, qualquer tentativa de defini-lo recorre em
erro (HUIZINGA, 2014). Depois disto, tentaremos mostrar que o brincar já está
presente na formação do aparelho psíquico da criança (FREUD, 1996), bem
como sua importância para tornar acessível para esta a vida cultural e a herança
cultural (WINNICOTT, 1975). Ademais, considerando um ambiente mais amplo
do que o proposto para a nossa imersão, e que, tal como a filosofia nos
acrescentou ao dizer que “o aprendizado é encerrado apenas com a morte”,
cabe-nos uma interpretação a respeito de certos caminhos que seguem esse
processo. Destarte, um questionamento nos surge: sendo o aprendizado algo
que constitui a vida humana, e que o mesmo aprendizado depende de uma
ontogenia, qual a finalidade da vida? Foram muitas as tentativas de resposta a
essa questão e pode-se até arriscar a conclusão de que apenas a religião
apresenta uma resposta aproximadamente plausível. Entretanto, seguindo a
ideia da qual partimos, nos apoiaremos na resposta que a psicanálise nos
sugere. Retrocedendo e ainda seguindo à vereda que nos submetemos
(psicanálise), a “vida como nos coube é muito difícil para nós e, para suportá-la,
não podemos nos dar ao luxo de desconsiderar paliativos. Esta ideia nos sugere
a existência de pelo menos três recursos: poderosas diversões, que nos
permitem fazer pouco de nossa miséria; gratificações substitutivas, que a
diminuem; e substâncias inebriantes, que nos tornam sensíveis a ela” (FREUD,
2011). Em nossa abordagem, interessa-nos considerar primordialmente apenas
o primeiro recurso (poderosas diversões) – não com a intenção de desconsiderar
de fato os dois últimos. A diversão pode se apresentar de diversas formas e,
entre elas, o jogo em sua essência propriamente dita (HUIZINGA, 2014). Essa
essência está ligada à noção de prazer que, como proposto por Freud,
estabelece a finalidade da vida (FREUD, 2011). Por fim, ainda tentamos
evidenciar sua importância na facilitação de aprendizagem dos conteúdos que
devem ser abordados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, principalmente,
para a criança que possui alguma deficiência. Assim sendo, de forma sintética,
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esse trabalho nos mostrará que o lúdico possui um cunho formativo bastante
amplo, abrangendo tanto uma metodologia de ensino-aprendizagem que destoa
da tradicional, facilitando o aprendizado dos conteúdos para as crianças da sala,
quanto as questões de ordem existenciais.
Palavras-chave: Jogos, psicanálise do lúdico, PCDs, filosofia.
__________________________________________________________
(93-124-1-RV) EDUCAÇÃO DE SURDOS, CONHECER O PASSADO PARA
ENTENDER O PRESENTE E CONSTRUIR O FUTURO.
__________________________________________________________
Autora: Priscila Maria Santos – SEDUC Cubatão-SP

priscilaaa23@hotmail.com
Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre como é importante
conhecer a trajetória da exclusão social vivida pelo surdo ao longo da história,
para que se consiga entender como, apesar das leis de inclusão, que são tantas
e tão claras, ainda se persiste está triste realidade de exclusão dos deficientes
auditivos e, em especial dos surdos. Coloca-se ainda a questão da comunicação,
sua importância no processo do desenvolvimento da aprendizagem, as
dificuldades encontradas pelos surdos para que ela aconteça, o quanto a língua
brasileira de sinais (Libras) é facilitadora da comunicação dos surdos com seus
pares, e que, por isso deve ser utilizada em sala de aula. Inclui-se nesse
panorama o intérprete de Libras como figura essencial, no qual exerce sua
função com ética e clareza de seu papel. Este trabalho também propõe uma
mudança na prática pedagógica, para que esta leve em conta as peculiaridades
do surdo e, de sua cultura surda, ou seja, sua identidade como individuo de um
grupo não ouvinte. Assim, este texto que se intitula “Educação de surdos:
revisitar o passado para entender o presente e construir o futuro“, tratando-se de
uma exposição resumida sobre a surdez, o indivíduo surdo e o tratamento a ele
dispensado no decorrer da história. No texto final, reafirmo a necessária reflexão
e valorização do diferente, como forma de fazer acontecer à verdadeira inclusão.
Palavras-chave: educação, surdo, comunicação, intérprete de Libras
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__________________________________________________________
(114-159-1-RV) IGUAIS NA DIFERENÇA: SERÁ POSSÍVEL? REFLEXÕES
SOBRE ACESSIBILIDADE EM EXPOSIÇÕES DE ARTE.
__________________________________________________________
Autores: Rita de Cássia Demarchi

ritademarchi@ifsp.edu.br - IFSP CBT
Resumo: Esta comunicação pretende lançar reflexões sobre a acessibilidade e
inclusão cultural de um público diversificado em exposições de arte, sejam elas
em um museu ou em um espaço cultural, em espaços urbanos ou ainda, em uma
grande exposição de arte contemporânea, como é o caso da Bienal Internacional
de São Paulo. Ao pensar em inclusão, abrangemos tanto pessoas com
deficiência, quanto outros indivíduos e grupos sociais que comumente têm
menores possibilidades de usufruir desses espaços. Para tanto, partimos de
nossas experiências e de situações em instituições culturais da cidade de São
Paulo. A arte de todos os tempos é provocadora. Contudo, uma particularidade
da arte contemporânea é o seu caráter complexo e desafiador, uma vez que ela
abarca produções mais recentes e por vezes faz uso de uma linguagem que
causa inquietação, estranhamento e pode se tornar um grande desafio para
qualquer público. Por outro lado, a arte contemporânea possibilita uma série de
conexões com a vida e o cotidiano e em sua diversidade de linguagens, materiais
e meios, mostra-se oportuna no desencadeamento de percepções, experiências
sensoriais e cognitivas. Nota-se que nos últimos anos têm se ampliado serviços
educativos de instituições culturais que buscam promover diálogos mais
aprofundados entre os indivíduos e grupos, as obras, os espaços e as diversas
culturas envolvidas. Nesse sentido, o trabalho de mediação cultural realizado por
educadores mostra-se essencial para fomentar proposições de experiências
perceptivas compartilhadas, nas quais acontecem a partilha de sensações, de
olhares, de pensamentos, tendo como ponto de partida, o objeto, ou melhor, o
fato artístico. Ainda que haja o compartilhamento de impressões e ideias, a
experiência de encontro com a arte será sempre singular, uma experiência
particular para casa um dos envolvidos. Para que ocorra essa experiência
singular e aprofundada (Dewey, 2010), são necessários recursos que auxiliem o
indivíduo e motivem suas habilidades e competências, considerando também
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suas particularidades, dificuldades e deficiências. Esses recursos podem ser
humanos (colegas, educadores, mediadores), materiais (folder, publicações,
jogos educativos, pranchas táteis, recursos sonoros) e digitais (aplicativos,
audioguia, etc.). Todos esses recursos visam a contribuir para uma inclusão
social e educacional efetiva. Entretanto, dada a complexidade dos fenômenos e
do universo em questão, é de se pensar se os recursos e ações mediadoras
mencionadas possibilitam de fato a inclusão cultural e se valorizam a
diversidade. Longe de pretender esgotar o assunto, propomos estimular o
debate sobre esse assunto que consideramos relevante e se dá na intersecção
entre arte, cultura, mediação cultural e inclusão. Entre os autores utilizados estão
Dewey (2010), Martins (2014), Masini (2012), Garcia (2012).
Palavras-chave: acessibilidade e inclusão cultural, PCDs, arte,
__________________________________________________________
(120-165-1-SM) DOCENTE SURDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
__________________________________________________________
Autores: Maria Elisa Della Casa Galvão – Secretaria Educação - Guarujá-SP

melisa.galvao@hotmail.com
Resumo: Esta investigação tem como propósito conhecer as condições de
inserção dos professores surdos bilíngues no campo educacional bem como os
desafios no exercício da docência a fim de que sejam bem aproveitados e
apresentem melhor produtividade no ensino-aprendizagem dos alunos surdos e
ouvintes na Educação Infantil, reforçando o modelo de identidade cultural e
linguístico do docente surdo bilíngue para alunos com surdez. A metodologia da
pesquisa, quanto aos objetivos, é exploratória, e consistiu em pesquisa
bibliográfica, com a realização de levantamentos e análises qualitativas das
fontes consultadas. Observou-se que não se desenvolvem práticas e estratégias
pedagógicas no ensino-aprendizagem do aluno surdo da Educação Infantil.
Palavras-chave: Surdos; Identidade Linguística; Pedagogia Surda.
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__________________________________________________________
(123-170-2-SM) PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DE TESTES
NEUROMOTORES E METABÓLICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
__________________________________________________________
Autores: Vanderlei Palandrani Junior, Vagner Roberto Bergamo, Martha Frigene –
PUC Campinas.

palandranijr@yahoo.com.br, vrbergamo@hotmail.com,
marthafrigene@yahoo.com.br
Resumo: A literatura tem estabelecido que pessoas com deficiência intelectual
apresentam um déficit no desempenho de testes neuromotores. Entre as
justificativas estão a dificuldade de entendimento decorrente do diagnóstico
clínico de déficit intelectual bem como o não engajamento em atividades e/ou
programas de atividade física e/ou esportes. Pautado neste contexto, o presente
estudo propõe avaliar e comparar o desempenho de pessoas com deficiência
intelectual em testes neuromotores e metabólicos convencionais e adaptados.
Os testes neuromotores utilizados foram: impulsão horizontal, impulsão vertical
sem e com auxílio dos braços, arremesso de medicine ball, sentar e alcançar de
flexibilidade e quadrado de agilidade. Já como proposta de teste metabólico foi
utilizado teste aeróbico de corrida vai e vem. As orientações dos testes
convencionalmente utilizam-se de orientações abstratas como “alcançar o ponto
mais distante possível” ou “deslocar-se". As adaptações dos testes consistem
em incluir um objeto concreto em seu ambiente para direcionar a realização do
esforço e/ou ilustrar um alvo a ser atingido. Os resultados apresentados pela
população avaliada parecem ser subestimados nos testes convencionais, pois
foram significativamente maiores nos testes adaptados. Estão intrínsecos aos
resultados do teste, não obstante quantificados, fatores referentes à cognição,
entendimento, afetividade e motivação. Considerando o comprometimento
cognitivo característico das pessoas com deficiência intelectual, o presente
fenômeno ascende à otimização da capacidade neuromotora e metabólica
proporcionada pela melhor compreensão da ação motora facilitada pela
adaptação do teste, contribuindo, assim, para a maior fidedignidade dos
resultados.
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Palavras-chave: Deficiência intelectual, testes neuromotores e metabólicos,
mobilidade, atividade física.
_________________________________________________________
(125-177-1-RV) AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: INSTRUMENTO
PARA PROMOÇÃO DA
__________________________________________________________
Autor: Rafael de Andrade Pereira – Univ. São Caetano

andrade03pereira@yahoo.com.br
Resumo: A Educação Especial, que tradicionalmente foi constituída como um
modelo de educação segregada, tem se voltado nos últimos anos para uma
educação inclusiva. Esta proposta ganhou força a partir da metade dos anos de
1990, com a divulgação de alguns documentos, como a Declaração de
Salamanca, que propõe que todas as pessoas com deficiência, transtorno global
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação devam ser matriculadas e
atendidas nas escolas de educação básica, pois estas constituem meios
capazes para combater a discriminação e auxiliar a todos a construir
competências e condições de autonomia. A prática tradicional da avaliação em
educação tem seguido paradigmas teóricos derivados de uma tradição
psicométrica, reduzindo o processo avaliativo a técnicas estatísticas estáticas
para verificação do aprendizado escolar e desempenho dos alunos em
determinado conteúdo específico. Estudos em Educação e Psicologia vêm
demonstrando uma crescente consciência em relação aos procedimentos
avaliativos tradicionais e sua ineficiência no sentido de subsidiar planejamentos
pedagógicos que respondam às necessidades e dificuldades dos alunos com
baixo rendimento escolar (Sousa, 1995; Alencar et al., 1994; Carvalho, 1993;
Hoffman, 1991). Atualmente, com a política de educação inclusiva assumida pelo
Ministério da Educação do Brasil, o debate sobre formas de atendimento ao
aluno com deficiência tem-se intensificado na direção de uma pedagogia
inclusiva, que busque atender esses alunos nas classes comuns do ensino
regular (Oliveira, 2003). Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar as
representações sobre avaliação do rendimento escolar de alunos com
deficiência de professores especializados. Também foram investigados quais os
critérios e estratégias que caracterizam o processo de avaliação utilizado para
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subsidiar o trabalho pedagógico e as decisões sobre o destino escolar do aluno
com deficiência.
Palavras-chave: Avaliação; Educação especial; Educação Inclusiva.
__________________________________________________________
(130-188-1-RV) EDUCAÇÃO ESPECIAL E PSICOMOTRICIDADE
CONTRIBUIÇOES PARA PROJETOS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO
__________________________________________________________
Autor: Manoel Alves do Nascimento - SE estado de São Paulo

manoel.ed.fisica.especial@gmail.com
Resumo: O presente artigo visa analisar na literatura relacionada à Educação
Inclusiva e Psicomotricidade, quais às propostas para auxiliar na educação
inclusiva, baseado na problemática em que os profissionais se sentem
incapacitados de atuarem com esse grupo diversificado. A metodologia utilizada
foi pesquisa bibliográfica e documental, inicialmente fazendo o levantamento de
dados relacionados ao tema. A psicomotricidade é uma das ferramentas para
mudança deste paradigma, buscando criar um olhar inclusivo, enxergando o
sujeito como um todo, permitindo que os diferentes convivam no mesmo jogo da
vida.
Palavras-chave: Exclusão, Inclusão e Psicomotricidade
__________________________________________________________
(134-191-1-RV) DEFICIENTE... QUEM?
__________________________________________________________
Autores: Vagner Roberto Bergamo PUC Campinas

bergamo@puc-campinas.edu.br
Resumo: Toda e qualquer pessoa precisa se comunicar para pertencer a uma
sociedade, independentemente de sua condição. A formação de uma sociedade
só foi possível devido a Comunicação entre seus membros. Ou seja, essa
integração só é possível com a existência da Comunicação. Isso vai exatamente
ao encontro do objetivo do esporte para pessoas com deficiência intelectual:
integrar à sociedade pessoas deficientes. Ou seja, essa integração só é possível
com a existência da Comunicação. Este é o momento que temos para discutir o
ensino-aprendizagem das pessoas deficientes. Neste sentido, a proposta deste
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estudo foi discutir o processo de ensino e aprendizagem no trabalho com
pessoas deficientes praticantes de esportes. Para isso, consideramos como
necessidade primária avaliar atletas deficientes intelectuais, de ambos os sexos
integrantes da equipe brasileira da Special Olympics Brasil que participaram dos
jogos mundiais de Verão em Shangai – China. Foram avaliados 63 atletas, sendo
19 do sexo feminino e 44 do sexo masculino por meio do teste de Impulsão
Horizontal Convencional (IHC), padronizado e preconizados pelo CELAFISCS e
Impulsão Horizontal Adaptado (IHA), proposto por Palandrani, Bergamo, Frigene
(2005)2. Utilizamos como análise estatística descritiva a média e o desvio
padrão. Quanto as possíveis comparações entre o teste convencional e
adaptado para amostra dependente, o teste “t“ de Student com critério de
significância pré-estabelecido em p < 0,05, foi utilizado. Os resultados da média
e desvio padrão encontrados para o sexo feminino no teste convencional foi de
102,51+ 37,08 e no teste adaptado de 113,06 + 38,71 centímetros, já para o sexo
masculino foi de 164,85 + 36,6 e 177 + 33,49 centímetros, respectivamente teste
convencional e adaptado. Na comparação dos valores médios do teste
convencional e adaptado encontramos “t” 3,85 e 7,73, respectivamente para o
sexo feminino e masculino. De uma forma geral, constatou-se que quando os
testes foram adaptados ao entendimento dos deficientes observou-se melhora
significante em ambos os sexos. Isso faz-nos refletir sobre de quem é a
deficiência. Se nossa por não sabermos ensinar ou das pessoas com deficiência
intelectual por não entender o que pedimos? Esse problema despertou-nos para
uma reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Entendendo que os
estudos não se esgotam por aqui, estamos propondo novas pesquisas com
outros testes adaptados e novas formas de nos comunicarmos com as pessoas
com deficiência intelectual.
Palavras-chave: deficiente intelectual, teste adaptado, comunicação.

ʹ PALANDRANI JUNIOR, Vanderlei ; FRIGENE, Martha ; BERGAMO, V. R. . Proposta de Adaptação Necessária à Maior

Fidedignidade do Teste de Impulsão Horizontal para Pessoas com Deficiência Mental. In: IV Congresso Internacional de
Motricidade Humana, 2005, Porto do Son (A Coruña), 2005.
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__________________________________________________________
(135-194-1-RV) WEB ACESSÍVEL: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE
ACESSIBILIDADE PARA INTERNET EM DESENVOLVIMENTO WEB NO
ENSINO TÉCNICO
__________________________________________________________
Autor: Thiago Rocha Moreira Paiva - paiva.thiago@gmail.com IFSP CBT

Resumo: Conscientizar alunos do ensino técnico da importância de práticas de
desenvolvimento

que

visam

à

acessibilidade

para

internet,

utilizando

ferramentas sociais na discussão e blogs para exposição. 1. O desenvolvimento
para internet é marcado principalmente por uma linguagem de marcação de
hipertexto chamada HTML. Dependendo de como a página é criada, ela pode
ignorar itens como descrição de imagem, design que dificulta a visualização por
pessoas com problemas de visão, ou ainda proporciona uma dificuldade para
quem tem limitação motora.2. No cenário atual, poucas instituições de ensino se
preocupam, nas grades de desenvolvimento web, em abordar de forma relevante
diretrizes para desenvolvimento que possa viabilizar uma experiência de uso
adequada para deficientes físicos, ou de páginas que possam ser lidas de forma
adequada em leitores de tela para deficientes visuais. Reflexo disto é a
bibliografia rasa no tema em nosso idioma, e pouco conhecimento de
profissionais na área. No campus Cubatão, com os alunos do 4º ano do Ensino
Médio Integrado ao Técnico em Informática, na disciplina de Desenvolvimento
Web, entre os meses de agosto e outubro de 2016, foi proposto como atividade,
na seguinte sequência: 1. Discussão sobre o tema em um fórum on-line; 2.
Participação, em grupos de 4 ou 5 alunos, em um blog abordando o tema; 3.
Atividade prática, da aplicação destas diretrizes em uma página na internet
desenvolvida pelos discentes.
Palavras-chave: Acessibilidade na internet, práticas pedagógicas, TICs,
ferramentas sociais
__________________________________________________________
(137-197-1-RV) O USO DOS MAPAS CONCEITUAIS NA EJA EM
GEOGRAFIA: A INCLUSÃO PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
__________________________________________________________
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Autores: Leandro Fabrício Campelo – IFSP CBT - campelo@ifsp.edu.br

Resumo: Os mapas conceituais são organizadores gráficos que facilitam a
aprendizagem significativa dos alunos. Poucos estudos foram desenvolvidos até
o momento usando mapas conceituais para trabalhar com alunos que possuem
deficiência auditiva. Desta forma, este artigo propõe apresentar uma experiência
desenvolvida na disciplina de Geografia com alunos do 1º ano da EJA, onde
alguns alunos da turma apresentam níveis diferentes de deficiência auditiva. A
metodologia utilizada foi desenvolver todos os novos conteúdos utilizando textos
apoiados com mapas conceituais sobre o assunto. Os resultados são positivos
e mostram que após a utilização da técnica de mapeamento conceitual a
aprendizagem se tornou menos mecânica e mais significativa para os alunos.
Através de resultados positivos, mais pesquisas como esta devem ser
desenvolvidas em outras disciplinas para levar os alunos a atingirem uma
aprendizagem significativa.
Palavras-chave:

Mapas

conceituais,

ensino

de

geografia,

Inclusão,

aprendizagem significativa.
__________________________________________________________
(144-208-1-RV) PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO INCLUSIVO:
CURRÍCULO E MATERIAIS PEDAGÓGICOS ADAPTADOS PARA ALUNOS
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
__________________________________________________________
Autor: Michelle Souto Machado - IFSP Itapetininga

souto.michelle@hotmail.com
Resumo: O minicurso aborda como tema a adaptação curricular escolar e
adaptação de material pedagógico para utilização nas salas do ensino regular.
Sendo a escola, aquela que tem poder de incluir ou excluir, são suas práticas
pedagógicas que dirão o que ela é de fato. A implantação da inclusão escolar foi
um ponto importantíssimo para a discussão sobre a diversidade humana em
todos os âmbitos e setores da sociedade, e não resta dúvidas sobre o benefício
da escola regular para o aluno com NEE, contanto que seja uma real inclusão e
não apenas uma inserção física. Para que essa inclusão aconteça efetivamente,
o professor precisa realizar as adequações necessárias, no âmbito curricular e
de recursos materiais para que os alunos sejam os próprios construtores de sua
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aprendizagem, desenvolvam-se e tenham autonomia e independência. A partir
dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a
organização de escola passa a ser repensada, para que todos os alunos tenham
as suas especificidades atendidas, pois reconhece as dificuldades enfrentadas
pelo sistema de ensino e as práticas discriminatórias, havendo necessidade de
confrontá-las, avançando com o conhecimento e as lutas sociais. Desta forma,
este minicurso, justifica-se ao ponto que tratará dos pontos legais que sustentam
a realização de materiais pedagógicos e currículo adaptado, como irá
proporcionar sugestões e dicas de como realizar essas adaptações, de forma a
respeitar as necessidades do aluno e as necessidades do professor da sala
regular, tal como os colegas de classe. Ressaltando que não existe “receita de
bolo”, e que as adaptações são individuais.
Palavras-chave: Currículo Escolar, Material Pedagógico, Necessidades
Educacionais Especiais, Adaptação e Educação Especial.
__________________________________________________________
(147-209-1-SM) A ESCOLA REGULAR INCLUSIVA E O TRABALHO COM
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
__________________________________________________________
Autor: Zilma Soares Correia - Universidad de la Empresa – UY

zil_sc@hotmail.com
Resumo: Este artigo tem como objetivo de pesquisa realizar uma reflexão a
partir de análises e revisões bibliográficas a respeito da imprescindibilidade da
inclusão dos alunos com necessidades especiais nas escolas regulares. No
Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva assegura o acesso ao ensino regular a alunos com deficiências, seja
intelectual, física, auditiva ou visual, com transtornos globais do desenvolvimento
e de alunos com altas habilidades, superdotação, em todos os níveis de ensino.
Abordaremos de modo mais específico o trabalho pedagógico com alunos que
possuem com deficiência intelectual, fazendo uso da visão sociointeracionista.
O caminho percorrido para a fundamentação é enfocado no ponto de vista dos
documentos legais e estudos de Coll, Marquesi e Palacios (2004), Mantoan
(2006) e Vigotsky (2007).A busca por uma sociedade inclusiva fundamenta-se
em embasamentos filosóficos que respeitam e valorizam a diversidade,
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garantindo a participação de todos e oferecendo oportunidades conforme as
características peculiares de cada um. Nesse sentido, a escola enquanto
instituição pertencente a essa sociedade também reflete as novas demandas e
dá ênfase à importância da universalização do ensino. Essa nova perspectiva de
educação, que visa à inclusão de todas as crianças no ensino regular,
reconhecendo e respeitando a existência de múltiplas diferenças, coloca à luz
novos questionamentos sobre o papel da escola e do professor na construção
de uma nova abordagem pedagógica, que adeque o ensino à necessidade dos
alunos. A expansão do acesso de alunos com necessidades educacionais
especiais às escolas comuns demanda investimentos de diversas naturezas
para também assegurar a sua permanência, compreendida como aprendizagem
e desenvolvimento. Assim, a democratização da educação e a inclusão de
alunos com necessidades especiais não se limita ao acesso e à instituição
educativa. Garantir o acesso é apenas o primeiro passo para a democratização.
É preciso garantir que todos tenham condições de nela permanecer com
equidade, ou seja, legitimando o direito de cada um, usando a equivalência para
se tornarem iguais com oportunidades justas. Mesmo com o grande avanço que
obtivemos nas duas últimas décadas com relação às políticas que asseguram a
todos o direito à educação, quais mudanças são necessárias em sala de aula
para que se possa efetivar a inclusão dos alunos com necessidades especiais,
mais especificamente, dos alunos com deficiências intelectuais? É possível
ajustar o currículo escolar de maneira que se faça valer esse o direto
conquistado? Ao longo do presente estudo, buscaremos compreender, ainda
que de forma simplificada, o que é deficiência intelectual e como o trabalho
pedagógico pode auxiliar no desenvolvimento desses alunos.
Palavras-chave: Escola Inclusiva, deficiência intelectual, PCDs, currículo
escolar.
__________________________________________________________
(148-211-1-SM) ADEQUAÇÕES CURRICULARES: EIS-ME AQUI. NASCI,
LOGO EXISTO
__________________________________________________________
Autor: Arilza Landeiro Guimaraes Dalonso – UNIGRENDAL

dalonso.izalandeiro@hotmail.com
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ResumoௗO presente artigo tem como objetivo discutir o papel das adequações
curriculares na vida escolar dos alunos que sofrem alguma disfunção e que os
impede de seguir com o currículo formal. Para tal, nos baseamos na análise das
repostas dadas por professores aos questionários que elaboramos, centrado nos
educadores do ensino Fundamental I que lecionavam em escolas regulares para
os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Dessa forma, foi possível
perceber a importância da boa formação docente, para que as adaptações
curriculares possam auxiliar na construção de uma escola realmente inclusiva e
democrática.

Utilizamos observações, questionários semiestruturados e

entrevistas com estes professores para o desenvolvimento desta pesquisa. A
grande maioria dos coprofessores realizavam adequações curriculares de
pequeno porte para os autistas, sem saber que este era o nome dado as
atividades desenvolvidas por eles, porém poucos coprofessores tinham
propriedade no que realizavam, mas conseguiam evidenciar o crescimento
pedagógico deles. Apesar destes professores realizarem as adequações por
intuição, não conseguiam entender alguns comportamentos expressos pelos
seus alunos.
Palavras-chave: Adequações curriculares, PCDs, autismo, escola Inclusiva.
__________________________________________________________
(154-219-1-SM) EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM NOVO OLHAR
__________________________________________________________
Autor: Maria Emília Araújo França de Abreu - SEDUC – Santos-SP

marylinda_79@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho apresenta uma reflexão acerca de fundamentos
que norteiam a Educação Inclusiva de maneira crítica e construtiva. A
Declaração de Salamanca (1994), sobre princípios, políticas e práticas na área
das necessidades educativas especiais os direitos fundamentais à educação do
aluno com Necessidades Educacionais Especiais, propõe que a toda criança
deve ser dada a oportunidade de continuar a ter acesso ao processo
educacional, mantendo e desenvolvendo seu nível adequado de aprendizagem.
Ainda existe um despreparo por parte dos professores e da estrutura escolar em
oferecer o melhor aos educandos Bueno (1999) aponta que uma das dificuldades
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para que haja uma efetivação da Educação Inclusiva nas escolas, é o fato dos
professores, tanto do Ensino Regular, quanto da Educação Especial, não
possuírem um preparo mínimo para lidar com os alunos inclusos, pois priorizam
as dificuldades, empenhando-se de forma insatisfatória para que alcancem a
excelência na aprendizagem. Alves (2012) salienta que alguém tem por
obrigação treinar estes profissionais. Antes mesmo de o profissional tentar se
especializar em alguma atividade, ele deve se capacitar ou mesmo se preocupar
em se capacitar para lidar com um especial. Corroborando com essa ideia, notase que cada realidade educacional tem de ser observada e descortinada, a fim
de contemplar cada aluno em sua essência, pois quase que diariamente
recebemos em nossas salas de aula, crianças com históricos diferenciados.
Durli, Nardi e Schneider (2012) discorrem sobre o PDE (Plano de
Desenvolvimento da Educação), que opera no que se refere às políticas de
formação de professores, colocando em evidência a atuação do Estado para
projetar o PAR (Plano de Ações Articuladas). Consoante destacamos a
prioridade para essa assistência é determinada pelo resultado do IDEB (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica) de cada município. Esta colocação
dos autores vem ao encontro de uma questão a ser analisada: se cada município
tem um IDEB diferente, como realizar formações padronizadas?
Palavras-chave: Educação inclusiva, PCDs, IDEB.
EIXO TEMÁTICO 03
Eixo 03: Políticas públicas para acessibilidade e inclusão
Políticas educacionais para escolarização de alunos com deficiência,
Políticas de acessibilidade e permanência na educação,
__________________________________________________________
(26-35-1-RV) HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: VOLTA AO PASSADO E
AVANÇOS FUTUROS
__________________________________________________________
Autores: Aparecida Santos Soares - Unicamp, Lídia Pateis Patez – Colégio Trilha das
Letras

zilma@unicamp.br, aninha.libras@hotmail.com
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Resumo: No decorrer da realização do Curso de Especialização em Educação
Especial e Inclusão do Instituto Fênix – Sumaré – SP, no ano de 2014-2015,
muitas foram as "descobertas", após as quais: indagações e angústias.
Aprendemos sobre as leis, os decretos, os direitos e no nosso dia-dia, passamos
a observar o que era "palpável", efetivo. Afinal o que é? Como é? Que tem de
especial? O que é esse "especial "?" A Educação, qualquer que seja ela, é
sempre uma teoria do conhecimento posta em prática" - Freire. Passamos a
fazer essa busca. O conhecimento teórico bibliográfico já tínhamos (jamais é
demais!), agora precisamos ir além dos muros! O 1º Congresso em
Acessibilidade e Inclusão na Educação – CAIE, nos traz essa oportunidade:
irmos em busca do caminho que não é pronto e acabado e ¨materializar¨ (junt@s)
as teorias (leis, decretos...) tão veementemente pontuadas há muito.
Palavras-chave: História da Educação Especial., O que é Educação Especial?
Inclusão.
__________________________________________________________
(32-46-2-SM) EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRÁTICAS DE
OPERACIONALIZAÇÃO DO CURRÍCULO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE SANTO ANDRÉ
__________________________________________________________
Autor: Amanda Sousa Batista do Nascimento–Univ. Nove de Julho-UNINOVE

amandasousabatista1987@gmail.com
Resumo: O presente projeto discorre sobre a Política Nacional Brasileira de
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, e tem por lócus de
pesquisa a rede municipal de ensino da cidade de Santo André-SP. O problema
central da pesquisa é, diante do cenário atual da Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva pergunto: Quais são as práticas
que os professores desenvolvem para garantir que o currículo seja acessível aos
educandos com deficiência, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN N°9394/96) e toda a bibliografia complementar
acerca da Educação Especial? A linha teórica desta pesquisa é o paradigma de
análise Materialista Dialético, sobre Estado e a Sociedade, regulação, justiça
social, direito à educação, qualidade social da educação, atrelada à historicidade
das lutas das pessoas com deficiência. Os principais autores utilizados são
Stephen J. Ball, Roger Dale, Jefferson Mainardes, José Gímeno Sacristán,
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Michael Apple e Tomaz Tadeu da Silva.A pesquisa empírica se baseará em
entrevistas semiestruturadas com professores acerca da concepção de currículo
da Rede Municipal de Santo André e em como são as práticas efetivas de oferta
deste currículo para os educandos com deficiência. Será realizada a análise de
discurso, por conseguinte, a triangulação dos dados: do referencial teórico,
revisão de literatura e resultados das entrevistas.
Palavras-chave: educação inclusiva, políticas públicas, currículo;
__________________________________________________________
(56-80-1-RV) UMA ANÁLISE DOS MECANISMOS DE ACESSIBILIDADE AOS
“CADEIRANTES” NO ESPAÇO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DA
CIDADE DE IMPERATRIZ-MARANHÃO
__________________________________________________________
Autor: Paola Efelli Rocha Sousa Lima - Faculdade Educação Santa Terezinha – MA

advogadapaola@hotmail.com
Resumo: As marcas histórico-culturais presentes na vivência da pessoa com
deficiência até a atualidade têm influenciado os processos legislativos de todo o
mundo sobre o tema acessibilidade. Com um histórico de massacres e rejeição
social, as pessoas com deficiência estão conquistando melhores condições de
desenvolvimento social. Uma classe esquecida e marginalizada durante muito
tempo em sociedade hoje é tema de debates mundiais. As normas a respeito
desse assunto precisam ser cumpridas em todos os órgãos de circulação pública
do país, a fim de que as pessoas em cadeiras de rodas ou com mobilidade
reduzida por algum motivo obtenham um conforto em sua deslocação diária.
Com o objetivo de diagnosticar a efetividade do cumprimento das garantias de
direito à acessibilidade, asseguradas por lei aos “cadeirantes” nas universidades
públicas da cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, esse estudo busca
construir conhecimentos, com investigação das normas existentes sobre a
acessibilidade no país e fora dele. Procura-se compreender como é a
locomoção, e o nível de conforto, enfrentado pelos “cadeirantes” no cotidiano
acadêmico dentro das universidades públicas pesquisadas. A coleta de dados e
informações apoiam-se em uma linha participativa e construtiva com produção
de relatórios, entrevistas semiestruturadas, observação sistemática e arquivo de
fotos. Os resultados revelam que as universidades públicas pesquisadas
precisam de vários ajustes para serem consideradas legalmente acessíveis às
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pessoas em cadeiras de rodas. As investigações evidenciaram muitos
obstáculos enfrentados pelos “cadeirantes” dentro da estrutura física das
universidades em questão, essa situação atrapalha o pleno desenvolvimento do
estudante com deficiência, situação que desencadeia a problemática da evasão
acadêmica por conta da dificuldade de locomoção dessas pessoas nas
universidades. A estrutura da pesquisa apoiou-se em um paralelo, entre a norma
de acessibilidade e a atual situação das edificações nas instituições de ensino
superior pesquisadas, para demonstrar em quais aspectos essas instituições
devem sofrer modificações estruturais para atender aos alunos “cadeirantes” de
forma cômoda e eficaz, proporcionando, assim, um maior grau de conforto em
seu cotidiano acadêmico. A conclusão do ensino superior contribui maciçamente
para a construção da integração econômica e social da pessoa em cadeira de
rodas. Para que o ciclo seja cumprido na sua integralidade é necessário que o
estado faça com que as leis de acessibilidade sejam cumpridas em todo o
território nacional, para que as pessoas com deficiência se sintam acolhidas no
ensino superior.
Palavras-chave: Acessibilidade nas universidades públicas de Imperatriz.
Integração social dos cadeirantes, Estrutura Acessível.
__________________________________________________________
(58-84-1-RV) LÍNGUA DE SINAIS E EDUCAÇÃO
__________________________________________________________
Autor: Tânia Mara de Souza Sampaio - SE estado de SP
taniamssampaio@yahoo.com.br
Resumo: Neste trabalho serão discutidos alguns aspectos importantes sobre a
Língua de Sinais e sua aquisição pela criança surda, no que se refere ao
desenvolvimento da linguagem, interação da linguagem e cognição. A Língua de
Sinais é usada como meio de comunicação entre pessoas surdas ou com
deficiência auditiva. A Língua Brasileira de Sinais é a língua utilizada pelos
surdos que vivem nas cidades do Brasil onde existem comunidades surdas.
Tendo em vista a constante busca de qualidade na prática educativa por parte
escola que recebe alunos e que se faz pertinente o estudo da língua de sinais e
a formação integral do aluno surdo, colocaremos em pauta as discussões
visando desafio que os professores têm encontrado em relação ao uso de
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LIBRAS em sala de aula. Considerando o educador como elemento fundamental
de mediação entre o surdo e o seu aprendizado alguns conceitos são enfatizados
e necessários sobre a inclusão dessas crianças. Levamos em consideração,
fatores diversos como a preparação dos professores para lidar com os alunos
surdos e o processo de ensino aprendizagem dos mesmos. A investigação foi
pautada numa metodologia de abordagem qualitativa onde foram entrevistados
cinco professores de Escolas Estaduais de São Paulo e cinco alunos surdos. Na
análise dos dados coletados e observação permitiu concluir que os professores
diante a realidade da inclusão de surdos em sala de aula não possuem
segurança suficiente estando em despreparado. Com base nos resultados
obtidos verifica-se que existe uma necessidade de melhoria nas práticas de
ensino e qualificação dos mediadores ao processo ensino aprendizagem das
crianças surdas.
Palavras-chave: Surdez, Língua de sinais, Educação, Inclusão
__________________________________________________________
(81-141-1-RV) ESTRUTURA E ACESSIBILIDADE ESCOLAR: UM NOVO
OLHAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
__________________________________________________________
Autor: Diego Mubarack de Melo - SE estado de SP / Consultor DMM
diego.mubarack@gmail.com
Resumo: Em tempos atuais, quando o assunto acessibilidade e inclusão está
diretamente ligado a todos os contextos possíveis de aplicação e na expansão
vertical que as pequenas, médias e grandes metrópoles e cidades encontram-se
neste momento, a estrutura física dos prédios, vias e áreas de lazer,
entretenimento, centros comerciais e educacionais devem se adequar e passar,
por inúmeras vezes, profundas transformações para atender todos os públicos.
No ambiente escolar, não poderia ser diferente. São diversas as legislações,
decretos e pareceres emitidos por diversos órgãos públicos, associações
metrológicas e institutos de pesquisas norteando todos os parâmetros mínimos
necessários para que pessoas com deficiência de mobilidade tenham acesso.
As universidades públicas e privadas seguem legislações municipais, estaduais
e federais de toda a sua estrutura e necessidade para seu funcionamento,
cabendo ao Governo Federal sua aprovação de funcionamento e fiscalização
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contínua; para a Educação Básica, fica sobre a responsabilidade das Secretarias
de Educação do Estado para o funcionamento de Escolas Técnicas, de Ensino
Médio e Ensino Fundamental; já para a Educação Infantil, a aprovação e
fiscalização fica por conta das Secretarias Municipais de Ensino regidas por
pareceres e decretos. Toda a legislação municipal, estadual e federal é
embasada em documentos norteadores emitidos pelo Ministério da Educação
(MEC).
Em agosto de 2009, o MEC divulgou um manual de acessibilidade voltada
exclusivamente para a educação norteando toda a estrutura física de uma
unidade escolar e de seu entorno. Para a Educação Infantil, existem alguns
pareceres e legislações específicas de cada região sempre apoiadas neste
documento norteador do MEC. Com este foco, a principal preocupação dos
mantenedores de escolas de educação infantil é oferecer uma estrutura
adequada e eficiente para a locomoção de pessoas portadoras de necessidades
especiais desde os seus primeiros anos de vida. Atrelado a um papel pedagógico
complexo, o desenvolvimento do social para estas crianças com dificuldades de
locomoção junto com as demais crianças da unidade escolar, o convívio direto
cria um ambiente mútuo de respeito, atenção e dedicação por parte de todos.
Este artigo busca, em cima da legislação das notas técnicas, manuais de
secretarias de educação e outros documentos norteadores abordar de forma
simples e eficiente os principais pontos que devem ser observados em todas as
unidades de ensino público e privado em todos os níveis de ensino, mas com
um foco específico na Educação Infantil que, por muitas vezes, não tem um olhar
mais crítico e um acompanhamento mais de perto, porém que deve ser de
extrema importância, pois são os primeiros contatos que uma cria
na de até cinco anos de idade tem com o sistema educacional formal.
Palavras-chave: estrutura e acessibilidade escolar, educação infantil, PCDs,
mobilidade
__________________________________________________________
(87-118-1-RV) EDUCAÇÃO ESPECIAL EM OSASCO: DAS CLASSES
ESPECIAIS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
__________________________________________________________
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Autor: Edivaldo Félix Gonçalves - SE município de Osasco

edivaldofelix.sed@osasco.sp.gov.br
Resumo: O debate sobre educação inclusiva, iniciativa principalmente dos
profissionais envolvidos diretamente com o debate em torno da inclusão dos
alunos com deficiência nas classes comuns, nas classes ou escolas especiais,
já existia na cidade de Osasco desde 1965 até o ano de 2004. Entretanto, não
havendo uma política pública regulamentando os trabalhos, dependia-se muito
das percepções individuais, que variavam da caridade e pena até o
questionamento sobre o direito à educação para todos. Em 2005, foi implantado
o “Programa de Educação Inclusiva (PEI)” pela Secretaria de Educação do
Município de Osasco, visando adequar a educação especial à proposta de
educação inclusiva, que já era bastante debatida no cenário nacional naquele
momento. A primeira etapa do programa foi implantada para obter dados de
avaliação escolar dos alunos com deficiência inseridos na rede municipal para,
a partir daí, iniciar a formação para todos os professores da rede que tinham (ou
achavam que tinham) alunos com alguma deficiência matriculados em suas
turmas. Em seguida, os alunos das classes especiais foram gradativamente
sendo inseridos nas classes comuns, até o fechamento definitivo das classes
especiais em 2007. Esse programa veio ao encontro da Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, lançada em 2008 pelo
Ministério da Educação (MEC). Os professores das classes especiais
permaneceram nas unidades escolares, mas agora atuando como professores
de apoio na educação dos alunos com deficiência da unidade, que poderiam ser
alunos com deficiência auditiva, visual ou intelectual. A partir de 2009, com o
recebimento pelo MEC dos equipamentos e materiais das Salas de Recursos
Multifuncionais, estas salas de apoio passaram a oferecer o Atendimento
Educacional Especializado (AEE). O AEE iniciou-se nas 8 escolas que tinham
classes especiais e hoje está presente nas 57 unidades educacionais de ensino
fundamental (ciclo I) do município, em que 49 delas contam com professores
especialistas nas salas de recursos (SRM). O AEE é oferecido no contraturno
escolar para todos os alunos com deficiência, transtorno do espectro do autismo
(TEA) e altas habilidades/superdotação. Em 2015, estão matriculados na rede
municipal 852 alunos, sendo que 408 estão com a segunda matrícula no AEE. A
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meta da secretaria é oferecer o AEE em todas as unidades educacionais que
oferecem o ensino fundamental (ciclo I) e atender, enquanto unidades polos, a
educação infantil.
Palavras-chave:

Educação

especial;

Educação

inclusiva;

Atendimento

educacional especializado.
__________________________________________________________
(89-120-1-RV) CEFAI DE PIRITUBA/JARAGUÁ – SP: REFLEXÕES SOBRE A
ITINERÂNCIA
__________________________________________________________
Autores: Ingrid da Silva Ricomini – FEUSP, Maria Cristina Boaski Fontes Di Pace –
CEFAI Pirituba

iriacomini@gmail.com , crisboaski7@gmail.com
Resumo: O Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão de
Pirituba/Jaraguá é um setor pedagógico circunscrito à Diretoria Regional de
Educação. Foi regulamentado pelo Decreto Municipal 45.415/04 e possui um
plano pedagógico que organiza o trabalho de assessoria prestada às escolas.
Nele são planejadas ações de acompanhamento, com o objetivo de constituir
práticas pedagógicas inclusivas, voltadas para garantia do acesso e
escolarização do público-alvo da educação especial nas escolas comuns. O
trabalho foi se reconfigurando e atualmente (2016) o Cefai preza pela ampliação
e concretização do apoio itinerante, que consiste na visita semanal às escolas,
com matrícula de pessoas com deficiência. A ação didático-pedagógica é
realizada por profissional da carreira do magistério municipal, a Professora de
Apoio e Acompanhamento à Inclusão (Paai), com habilitação em educação
especial/inclusiva, exercendo uma jornada de 40 horas/semanais e realizando
ações formativas junto aos educadores, confecção de mobiliário acessível,
reunião de orientação com às famílias e ou observação/avaliação pedagógica da
criança com deficiência. A itinerância é uma prática assegurada pelo Art. 6º, no
qual compete ao Paai o serviço de apoio e acompanhamento pedagógico
itinerante à comunidade educativa (São Paulo, 20043). Nesse sentido, a

3
SÃOPAULO. Diário Oficial de São Paulo de 19 de outubro de 2004 – Ano 49; Nº 197. São Paulo: Imprensa Oficial,
2004, pg. 1. Disponível em
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/GatewayPDF.aspx?link=/2004/diario%20oficial%20do%20municipio/outubro/19/p
ag_0001_0511EL94OJDH5eBHE6H4CTEDTNF.pdf
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consolidação dos Cefai’s no município de São Paulo tanto impulsionou o número
de crianças matriculadas com deficiência quanto elevou a demanda para
realização de um serviço extenso no âmbito administrativo: organização das
folhas de pagamento dos Auxiliares de Vida Escolar; respostas aos processos
enviados pela Vara da Infância e Ministério Público com pedido de instituição de
educação especial; documentação dos cursos optativos ministrados na Diretoria
Regional de Educação; atualização semanal das planilhas contendo o número
de estudantes com deficiência por região; participação em reuniões semanais;
contratação de estagiários; designação, cessação de recursos humanos;
cadastro de prioridade na educação infantil; parecer sobre o assento extra no
transporte

escolar;

processos

para

aquisição

de

cadeira

de

rodas.

Evidentemente que tais ações são necessárias ao andamento dos serviços na
área da educação, mas não devem estar limitadas ao setor, que em sua gênese
é responsável pelo acompanhamento itinerante, no qual, o lócus do trabalho são
as escolas. Consideramos necessário ampliar as dimensões para compreensão
de uma educação menos compartimentalizada. De tal modo, nossas vivências
evidenciam a urgência de refletirmos sobre a constituição de um plano com
estratégias, que dinamizem esse trabalho para nos debruçarmos sobre a
itinerância, com a qualidade, que esse fazer exige.
Palavras-chave: Inclusão, PCDs, itinerância, formação de professores
__________________________________________________________
(94-126-1-RV) ACESSIBILIDADE EM SETORES PÚBLICOS: ESTUDO DE
CASO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN
__________________________________________________________
Autores: Ingridy Cardoso Campelo, Ingrid Rebouças de Moura, Juliana Oliveira da
Silva, Antunes França Eduardo, Jacimara Villar Forbeloni -UFERSA/RN

ingridy.cardoso@hotmail.com , ing_moura@hotmail.com ,
julianasilvakizi@hotmail.com , antunesfilho1@hotmail.com ,
jacimara@ufersa.edu.br
Resumo: A acessibilidade é uma das exigências legais que possibilitam a
inclusão de pessoas com deficiência, sejam elas permanentes ou temporárias.
O que observamos é que as instituições de ensino, que deveriam ser as
primeiras a adotarem todas as normas previstas na NBR 9050 (ABNT/2015),
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acabam por não conseguirem adaptar seus espaços. Segundo dados do Censo
Escolar de 2014, três em cada quatro escolas do país não contam com itens
básicos de acessibilidade, como rampas, corrimões e sinalização ou banheiros
adaptados para deficientes. Para promover o debate, essa pesquisa teve como
objetivo identificar a situação da acessibilidade das instituições públicas de
ensino municipal e estadual, incluindo a Universidade Federal Rural do
Semiárido, no município de Angicos/RN. Além da análise das instituições, esse
levantamento buscou comparar a realidade encontrada com os padrões exigidos
pela NBR 9050 4(ABNT/2015). Essa regulamentação refere-se à adaptação das
edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos em relação as
necessidades das pessoas especiais. Visitas e aplicações de questionários
foram realizadas, como proposta metodológica, em seis escolas da cidade. As
perguntas foram respondidas pelos gestores das escolas aos bolsistas do PET
Comunidades Conexões do Campo da UFERSA/Angicos, foram feitas as
observações das instalações, coletando informações detalhadas sobra a
comunicação e sinalização, acesso e circulação, condições de equipamentos
(banheiros, utensílios, mobiliários) e capital humano para atender as pessoas
com necessidades especiais. Após o levantamento, toda a análise se
fundamentou nas normas gerais que estabelecem critérios e parâmetros
técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação,
adaptação

das

edificações,

mobiliário,

espaços

e

equipamentos

de

acessibilidade. Entre as instituições visitadas, cinco possuíam alunos portadores
de alguma deficiência física e apenas três fizeram capacitações de seus
profissionais para atender a essa demanda. Devido a maioria das escolas
públicas de Angicos serem situadas em prédios antigos, grande parte já passou
por adaptações na infraestrutura, porém ainda existem muitas pendências e
atrasos. Das irregularidades observadas, podem ser apontadas: ausência de
corrimãos nos corredores, altura inadequada para os interruptores, ausência de
piso antiderrapante no banheiro, ausência de bebedouros adaptados, pias que
não possuíam altura ideal de acesso e válvulas de descarga do banheiro com

4

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos. Rio de Janeiro, 2015.
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acesso dificultado, assim como a falta de profissionais capacitados para lidarem
com a educação especial.
Palavras-chave: Acessibilidade Instituições Públicas Educacionais. ABNT.
_________________________________________________________
(122-168-1-RV) A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOS SURDOS
_________________________________________________________
Autor: Maria Elisa Della Casa Galvão – SEDUC – Guarujá-SP

melisa.galvao@hotmail.com
Resumo: A inclusão escolar é um assunto bastante complexo quando se fala no
contexto de escola inclusiva ou uma escola especial para as pessoas com
surdez. Quando se fala sobre a educação profissional das pessoas surdas, ainda
é mais complexo. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi discutir a oferta e a
ampliação de cursos técnicos aos alunos surdos do ensino médio, como
preparação para a inserção no mercado de trabalho, atuando com competência
e garantindo assim o exercício de sua cidadania. Um caminho para a
profissionalização do surdo é a parceria com empresas, que deveriam investir
na capacitação dos seus funcionários surdos para que eles possam ser mais
bem aproveitados e apresentem melhor produtividade nas vagas a eles
destinadas. A metodologia da pesquisa, de caráter exploratório consistiu em
pesquisa bibliográfica, com a realização de levantamentos e análises qualitativas
das fontes consultadas. Concluiu-se, que a relação aluno/profissional da
Educação Especial precisa ser melhorada. O vínculo ocorre quando o aluno
surdo se sente compreendido e que a presença e participação ativa dos
profissionais da Educação Profissional e Intérpretes em LIBRAS melhoram, mas
não contribuem totalmente para a inclusão social do surdo. Portanto, se os
profissionais da Educação Profissional e os envolvidos diretamente, ou
indiretamente, com os surdos entenderem e defenderem, de verdade, a
importância das oportunidades de desenvolvimento cognitivo por meio de
preparo e planejamento educacional para inserção no mercado de trabalho
poderão contribuir muito para o processo de inclusão desses indivíduos surdos
no mercado de trabalho.
Palavras-chave: Educação profissional. Surdos. Língua de sinais.
Inclusão. Mercado de trabalho.
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__________________________________________________________
(143-204-1-RV) ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA ASSISTIVA: A
REALIDADE DAS ESCOLAS BRASILEIRAS.
__________________________________________________________
Autor: Waldísia Rodrigues de Lima – IFSP Cubatão-SP
waldisia@ig.com.br
Resumo: Busca-se para essa pesquisa as raízes nos Direitos Humanos
previstos na Declaração dos Direitos Humanos (DUDH) que indica, no artigo 13,
o direito ao acesso e liberdade de livremente circular, “Toda a pessoa tem o
direito de livremente circular [...] no interior de um Estado” [...]. (DUDH, 1948,
p.1, grifo nosso). E na Constituição Federal (1988), que indica a obrigação do
Estado Democrático em “[...] assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça [...].(p.1). Desses dois pilares do direito é possível fazer
uma relação direta com os direitos de mobilidade e de comunicação de qualquer
cidadão no espaço público ou privado. A política educacional inclusiva por meio
de projetos, programas e ações propõe mecanismos legais para promover
acessibilidade e tecnologia assistiva nas instituições educacionais para
atendimento educacional aos estudantes. Essa pesquisa tem o objetivo mapear
e analisar as legislações federais sobre acessibilidade e tecnologia assistiva e
relacioná-las as escolas brasileiras. Primeiramente, serão destacadas as
legislações federais de acessibilidade e tecnologia assistiva considerando as
definições conceituais quanto as: barreiras atitudinais, arquitetônicas e de
comunicação. Num segundo estágio, pretende-se estabelecer relações e
análises com a situação atual das escolas brasileiras quanto as barreiras que
impedem ou limitam o acesso dos estudantes com deficiência no ambiente físico,
social e comunicacional das escolas, destacando a necessidade de mudanças
atitudinais, para tornar o ambiente acadêmico mais acessível. A pesquisa tem
como base a análise documental, utilizando-se como fontes: os normativos
legais, programas, projetos e ações governamentais, além de notícias
divulgadas nos sites oficiais do Governo Federal, em organismos internacionais
e nas mídias sociais. Cumprir as normas de acessibilidade e tecnologia assistiva
exige investimentos e mudanças atitudinais para adequar e adaptar o ambiente
público e privado e sobretudo as instituições educacionais em sua singularidade
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e complexidade. Pode-se afirmar que a base legal, está bem organizada e
estruturada, mas a sua efetivação ainda não ocorreu em plenitude. Existem
programas, projetos e ações do governo federal para adaptar as instituições de
ensino as normas técnicas de acessibilidade, porém ainda existe uma distância
entre a leis e a sua efetivação. Os Programas: Escola Acessível e Viver Sem
Limites fazem parte desse ideal inclusivista. A barreira atitudinal, pode ser um
grande obstáculo para a mudanças estruturais. Assistivas. Há que se reforçar
atitudes de respeito, celebração das diferenças e o cumprimento das legislações
que indicam a eliminação de barreiras que impedem o acesso de todos os
cidadãos de ter uma vida plena em sociedade. O respeito e a efetivação da
política de acessibilidade contribuem para que todas as pessoas possam
transitar nos ambientes, livres de impedimentos e barreiras e contribui com a
independência e autonomia, provendo ferramentas sociais e físicas, para o
respeito à dignidade humana na realização de tarefas cotidianas – simples ou
complexas – sem o apoio de terceiros. Transpor a barreira atitudinal é de capital
importância nessa visão inclusivista e derrubar barreiras ainda presentes na
sociedade. As escolas brasileiras ainda estão longe de atender o ideal
inclusivista de ter um ambiente livres de barreiras arquitetônicas, atitudinais e de
comunicação. Sassaki5 (1997) nos adverte, de que é preciso mudar o olhar para
respeitar o direito de todos.
Palavras-chave: Acessibilidade, tecnologia assistiva, inclusão, barreiras
atitudinais e arquitetônicas.
__________________________________________________________
(150-217-1-RV) OS ENTRAVES DA INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS NO
(16,125(*8/$5ௗ
__________________________________________________________
Autores: Ana Paula Quintanilha Bastos de Jesus – UNIGRENDAL

anajesus1003@gmail.com
5(6802ௗ+RMH XPDௗ(GXFDomR GH TXDOLGDGH p GDU FRQGLomR HVVHQFLDO D
TXDOTXHUSHVVRDHௗJDUDQWLGRRௗTXHSUHFLVDPGXUDQWHDOJXPWHPSRDVSessoas
com necessidades especiais tiveram seus direitos contestados e, em
HVSHFLDOௗDVSHVVRDVFRPVXUGH]TXHKRMHOXWDPSRUGLUHLWRVௗGHLJXDOGDGHௗ(VWH

5

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão, construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997.
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DUWLJR WHPௗFRPR TXHVWmR QRUWHDGRUD OHYDQWDU RV HQWUDYHV H GLILFXOGDGHVௗQD
inclusão dos estudantes surdRV QR HQVLQR IXQGDPHQWDOௗVDEHQGR TXH LQFOXVmR
ainda é recente e que muitos professores e profissionais não se sentem seguros
ao ministrar aulas para os estudantes surdos. O objetivo que embasa este artigo
consiste em pesquisar recursos didáticos adaptados bem como a formação dos
SURIHVVRUHVHSURILVVLRQDLVSDUDUHFHEHUHVVHHVWXGDQWHHPௗQDVDXODVௗGHDFRUGR
FRPDVOHLVௗYLJHQWHVVREUHௗDௗLQFOXVmRHPJHUDOQmRVRPHQWHGRVVXUGRVPDVௗGH
WRGDVௗjVௗSHVVRDV TXH QHFHVVLWDP GH LQFOXVmR QmR VRPHQWHQD HGXFDomR EHP
FRPRHPWRGDDVRFLHGDGHௗ
Palavras-chave:ௗ(GXFDomR,QFOXVLYD,QFOXVmR'LUHLWRV)RUPDomRDGHTXDGDௗ

EIXO TEMÁTICO 04
SRM: análise de implantação e funcionamento
__________________________________________________________
(45-67-1-RV) O MÉTODO FONOVISUOARTICULATÓRIO (MÉTODO DAS
BOQUINHAS) COMO RECURSO DE ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA
PARA ALUNOS COM PERDA AUDITIVA
__________________________________________________________
Autor: Ariane Polizel - SE município de Suzano

apolizel@gmail.com
Resumo: O presente estudo apresenta uma análise sobre o método
fonovisuoarticulatório, apelidado de Método das Boquinhas, desenvolvido pela
fonoaudióloga, psicopedagoga, mestre e doutora Renata Savastano Ribeiro
Jardini. Este utiliza-se além das estratégias fônicas (fonema/som) e visuais
(grafema/letra), as articulatórias (articulema/boquinhas). Sua fundamentação
encontra-se em ideias da fala como ponto focal da aprendizagem. Embora a fala
seja resultado do processo de escuta, nota-se que no município de Suzano, os
alunos atendidos nessa pesquisa são de famílias ouvintes e sendo desde cedo
exposto a uma cultura de fala e sinais, no qual a compreensão de sua identidade
surda não ocorre precocemente. Na sala de recursos, os alunos atendidos
puderam realizar atividades do sistema articulatório, não em atendimento
fonoaudiólogo, mas de estimulação da fala para quem tem resíduo e na
compreensão de todos do que é comunicado pela oralização, dando ênfase na
72
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160

ANAIS CAIE – v1, 2016 - CADERNO DE RESUMOS

compreensão da letra, formação de sílabas, significado das palavras e a
construção de frases e textos. O objetivo da sala de recursos, através do
Atendimento Educacional Especializado (AEE) é a compreensão da língua
portuguesa na modalidade escrita. Compreende-se que a Língua de sinais é a
forma de comunicação do surdo e que, portanto, não caberá ao atendimento o
desenvolvimento desta ação, cuja responsabilidade é do setor da saúde. Porém,
a leitura labial é um dos recursos utilizados pelos surdos para fazerem
compreensão do que é comunicado, e com este amparo, faz-se necessário
utilizar os recursos disponíveis para possibilitar maior entendimento por este
grupo, uma vez que acaba tendo resíduo ou observando outros na fala. Tal
situação é tratada na comunidade surda com certa restrição, uma vez que se
confunde com o método oralista, porém, considerando a inserção do surdo numa
sociedade falante, cabe compreender o processo da escrita da língua
portuguesa, utilizando deste amparo visual para oferecer a compreensão da
escrita e o contato com ela, que por sua vez terá contribuições na criação de
repertório e no significado deste. É de conhecimento que a comunicação do
surdo é a Libras, encontrando em seu processo de letramento a maior
dificuldade, demorando para acontecer sua alfabetização nessa segunda língua.
No entanto, sua aquisição tardia do significado e da compreensão desta, faz com
que adquira prejuízos para se desenvolver de forma mais ampla. Se aliado ao
trabalho externo de fonoaudiólogo, o trabalho de compreensão da escrita
consegue demonstrar resultados ainda maiores. Infelizmente os alunos são
parcialmente atendidos por este serviço e assim, mudam de ciclos escolares
compreendendo o conteúdo, mas demorando para adquirir a fluência na língua
de sinais e escrita. E ainda amparados por uma legislação que lhe garante todos
estes serviços, encontram outras complicações mediante famílias que não
reconhecem suas necessidades, não estimulam esses resíduos auditivos
existentes e por vezes não encaminham para os acompanhamentos
necessários, tornando ainda mais difícil se realizar no período mais fértil de
desenvolvimento na vida do ser-humano. Logo, essa pesquisa relata a eficácia
do método, com necessidade de atender as necessidades específicas e como
mais um recurso para compreender a sociedade em que esta pessoa se incluem
e sua concepção de registro.
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Palavras-chave: Surdez, PCDs, método das boquinhas, ensino de língua
portuguesa
EIXO TEMÁTICO 05
Tecnologias sociais e assistivas
Acessibilidade em Ambientes Hipermídia, Acessibilidade às Tecnologias
de Informação e Comunicação, processos de estigmatização do cotidiano
escolar, Comunicação alternativa, Língua de sinais, Formação de
Professores para o Uso das TICs, Desenho universal e acessibilidade.
__________________________________________________________
(02) PROJETO URBAN VISION
__________________________________________________________
Autor: Maurício Correia Medina – ETEC – São Vicente-SP

mauriciomedina@hotmail.com
Resumo: A proposta deste trabalho de conclusão de curso surgiu após a
observação da equipe quanto à necessidade de melhorias na sinalização para
os deficientes visuais tanto na malha urbana quanto para vencer obstáculos
arquitetônicos e existência de mobiliário urbano. Além disso, há a dificuldade
para identificar os estabelecimentos comerciais e de serviços, dispostos nas
ruas. Pensando nisso, o nosso projeto consiste em desenvolver novos pisos
táteis com simbologia diferenciada para que o deficiente visual consiga identificar
estes estabelecimentos, garantindo assim que essas pessoas possam vivenciar
a cidade de forma autônoma.
Palavras-chave: Deficiente. Visual. Mobilidade. Piso Tátil. Autonomia.
__________________________________________________________
(03) COMO APRENDER INFORMÁTICA PARA UM MELHOR MERCADO NO
FUTURO
__________________________________________________________
Autor: Joaquim Amado da Silva Júnior - Universidade Federal Fluminense RJ

joaquimamado@gmail.com
Resumo: É muito importante ter a possibilidade de uma ferramenta
computacional, pois pode ser essencial a educação da informática em diversos
níveis. Pois podemos nos esforçar pela possibilidade de um desenvolvimento
eficaz para a criatividade, inovação, acessibilidades, tecnologia e cidadania.
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Neste podemos pensar uma ideia, pois há possibilidade que pode ser criar
software, quando pode ser desenvolvimento, pois pode haver mercado como
tecnologia da Informação para entender Algoritmo, Lógica de Programação,
Portugol e pseudolinguagem. Se entender eficaz, então podemos começar por
fazer programação, mas, se quiser escolher qualquer Linguagem de
Programação, somente é essencial a implementação quando puder funcionar
sobre isso, pois há possibilidade de desenvolvimento de processo de ensinoaprendizagem eficaz, então pode haver conhecimento de desenvolvimento de
esquemas de Fluxograma.
Palavras-chave: cidadania, inovação, criatividade, Fluxograma, pseudocódigo,
Portugol,

Pseudolinguagem,

Lógica

de

Programação,

Linguagem

de

Programação.
__________________________________________________________
(12-24-1-RV) EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ACESSÍVEL CONTRIBUINDO PARA
A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
__________________________________________________________
Autor: Carlos Eduardo Rocha dos Santos – UFABC-SP

carlao_santos@yahoo.com.br
Resumo: O presente artigo visa a apresentar resultados parciais de uma tese
de doutoramento em fase final de desenvolvimento. A motivação para o
desenvolvimento desta pesquisa surgiu a partir de um curso de especialização
sobre Educação a Distância (EaD) em que uma de suas disciplinas dava atenção
especial às pessoas com deficiências. Notamos, porém, que tanto o próprio
ambiente em que o curso era oferecido quanto o material disponibilizado não
eram acessíveis. Essa dicotomia nos levou à nossa primeira inquietação.
Paralelo a essa situação, sempre tivemos preocupação com a inclusão de
pessoas com deficiências na sociedade, principalmente no que tange o mercado
de trabalho, pois com o advento de leis, principalmente da Lei nº 8.213/916 (Lei
de Cotas), o número de vagas aumentou consideravelmente. Porém, esses
cargos não são ocupados em sua totalidade e este fato nos despertou nossa
segunda preocupação. Desta forma, pensamos que a EaD pode ser utilizada

 BRASIL. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm 
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como uma ferramenta capaz de capacitar as pessoas com deficiências para o
mercado laboral. Sendo assim, lançamos mão de uma pesquisa em âmbito
nacional para verificar quantos cursos de capacitação profissional para pessoas
com deficiências são oferecidos na modalidade EaD. Entre os cursos
pesquisados apenas quatro fazem uso da EaD, sendo que dois deles são
semipresenciais, um não oferece capacitação profissional e o outro não atende
diretamente esse público. Encontramos aí uma importante lacuna e foi em busca
de preenchê-la que desenvolvemos nosso trabalho. Nossa ideia foi propor um
modelo de Educação a Distância que seja acessível e que todas as pessoas
possam utilizá-la de forma igualitária, sendo aproveitada principalmente para a
capacitação profissional das pessoas com deficiências. Essa nossa proposta
contempla tanto o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), quanto o material
didático. Fizemos uso dos princípios norteadores do Design Universal para
tornar o AVA acessível. Para elaborar o material, apoiamo-nos nas diretrizes do
Design Universal para Aprendizagem, obtendo como produto um material que foi
apresentado em diferentes mídias (pictórica, visual, auditiva e textual). O AVA
utilizado em nossa pesquisa foi o Moodle e, junto com o material desenvolvido,
propusemos um curso de Educação Financeira, o qual teve como participantes
surdos, cegos e aqueles que declararam não possuir deficiências. Todas as
interações ocorreram no fórum de discussão, que teve todas as mensagens,
interpretadas e disponibilizadas em Libras, o que facilitou a participação dos
surdos. Além disso, todos os participantes poderiam deixar uma resposta em
vídeo ou áudio, por meio do plugin PoodLL. Ao final, constatamos perfeita
interação entre os participantes, entre estes com o professor e entre eles e as
ferramentas e materiais disponibilizados. Concluímos que temos um modelo de
EaD acessível e deve ser compartilhado com a sociedade para que de fato seja
utilizado em prol da inclusão.
Palavras-chave: capacitação profissional, educação à distância acessível,
PCDs, desenho universal, TICs.
__________________________________________________________
(17-30-1-RV) SOFTWARE PARA AVALIAÇÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES
SURDOS
__________________________________________________________
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Autor: Domingos Sávio Coelho – UNB-DF

dscoelho@unb.br
Resumo: Avaliações escolares ainda não cumprem o preceito estabelecido no
Artigo 24 do Decreto n.º 6949/20097de garantir a educação “nas línguas e nos
modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes
que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social”. O projeto
consiste no desenvolvimento de software livre para adaptação de avaliações
escolares e simulações de seleções de vestibulares em Língua de Sinais
Brasileira (LSB). Público alvo: o projeto destina-se a estudantes surdos do ensino
médio que estão se preparando para o vestibular. Desenvolvimento: o software
apresenta a possibilidade de: 1) incluir, em LSB, as regras (ou edital) da
avaliação; 2) questões de múltipla escolha, certo ou errado e questões abertas;
3) o registro das respostas dos estudantes e respectivo relatório de desempenho;
4) consulta simultânea aos enunciados das questões e das alternativas de
respostas; 5) opção de tamanhos de telas para surdos com baixa visão. O
diferencial do projeto é 1) referenciar a adaptação das questões à Cultura Surda
(isto é, as questões são recriadas conforme o universo cultural dos surdos de
valorização da vibração e da comunicação com gestos corporais e expressões
faciais); 2) uso de imagens e desenho animado acompanhando a interpretação
em Libras; e 3) o desenvolvimento colaborativo com participação de estudantes
da Universidade de Brasília (UnB), professores e estudantes surdos e ouvintes
do ensino médio nas diversas etapas: elaboração de software, adaptação de
avaliações escolares (escolha de ítens e adaptação dos ítens para LSB),
testagem do software, avaliação (análise da compreensão dos ítens em LSB e
português). Resultado: Espera-se 1) diferenças em termos de compreensão do
enunciados e das regras favoravelmente a avaliação realizada no software; 2)
melhor acuracidade na identificação das dificuldades do aprendiz utilizando o
software (testar de modo mais preciso a compreensão dos estudantes surdos
acerca de conteúdos escolares apresentados assim como comparar com
conteúdos escolares apresentados oralmente pelo professor em sala de aula e
mediados pelo intérprete); 3) menor tempo total na realização da avaliação no
7

BRASIL. Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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software. Após a fase de calibração, o software será disponibilizada a escolas
públicas. Discussão: Adoção do referencial da Cultura Surda na recriação das
questões em Libras indica que tanto o ensino quanto a avaliação escolar podem
ser repensados a partir do conceito de exemplificação. Segundo Nelson
Goodman, o processo de exemplificação consiste em apresentar uma instância
de um determinado conceito ou palavra. Por exemplo, na recriação das questões
escolares física no software, os enunciados em Libras devem exemplificar os
conceitos (“polia”, por exemplo) na medida em que tanto a interpretação quanto
a imagem 1 refere-se a poli e 2) é uma instância pelo uso de imagens
específicas. Apoio: Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF)
Palavras-chave: Avaliação escolar, estudantes surdos, software, Libras.
__________________________________________________________
(21-32-1-RV) APLICATIVOS TRADUTORES EM LIBRAS: SOLUÇÃO OU
PROBLEMA?
__________________________________________________________
Autor: Rogério Gonçalves dos Santos - IFSP Jacareí/ Unifesp SJC

rogerio.prolibras@hotmail.com
Resumo: Este trabalho trata da aplicabilidade de uma tecnologia em formato de
software criada para uso em computadores pessoais, dispositivos móveis e
páginas da internet. Esses aplicativos atualmente são classificados pelos seus
desenvolvedores como sendo “tradutores da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) e têm sido utilizados para a tradução da Língua Portuguesa da sua
modalidade escrita ou oral, para a LIBRAS em sua modalidade gestual. O
problema que motivou a pesquisa é o crescente uso destes aplicativos por
estudantes e profissionais da área, e a grande visibilidade que vêm conquistando
na imprensa em geral. Esta pesquisa se dedicará a uma observação mais atenta
desses aplicativos, pois há indícios de que existem problemas nos resultados de
suas traduções. Ainda, a sua crescente introdução em páginas institucionais da
Internet, mídias televisivas, instituições educacionais públicas e privadas e em
empresas no lugar de intérpretes humanos tem chamado a atenção de toda a
comunidade surda e de ouvintes usuários da LIBRAS. O objetivo deste estudo
foi verificar a eficácia dos aplicativos ProDeaf; Rybená; Hand Talk e o VLibras
no cumprimento da função para a qual foram criados. Especificamente, o objetivo
é avaliar as configurações de três frases traduzidas pelos aplicativos e verificar
78
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160

ANAIS CAIE – v1, 2016 - CADERNO DE RESUMOS

se estas correspondem às estruturas gramaticais próprias da LIBRAS. Inserida
no contexto da Linguística Aplicada com base em fundamentação teórica da
LIBRAS (BRITO, 2010; CAPOVILLA, 2013; SEGALA, 2010; QUADROS, 2015 e
outros; a análise qualitativa dos dados considera concepções sobre técnicas de
tradução da Língua Portuguesa para LIBRAS, aspectos culturais dos surdos,
procedimentos e considerações sobre tradução entre as duas modalidades da
Língua. Os testes de tradução foram realizados em um dispositivo móvel com
sistema operacional Android. Os aplicativos foram obtidos através de downloads
das páginas de

seus desenvolvedores gratuitamente

sendo

que os

procedimentos metodológicos seguiram a seguinte dinâmica: 1) Foram
escolhidas três frases de questões utilizadas no Sétimo “Exame Nacional do
PROLIBRAS”; 2) As frases, retiradas de enunciados e/ou alternativas contidas
nessa prova foram inseridas manualmente nos campos de digitação de cada um
dos quatro aplicativos escolhidos. No total doze frases foram traduzidas para a
LIBRAS pelos aplicativos. 3). Compararam-se então os vídeos produzidos em
LIBRAS para o Sétimo PROLIBRAS com os produzidos pelos aplicativos. Os
resultados mostraram que nenhuma tradução foi compatível com as
características gramaticais da LIBRAS que pudemos ver naqueles do Exame do
Prolibras, ao contrário, os aplicativos utilizaram-se do chamado “Português
Sinalizado”. Além disso, os seus “bancos de dados” lexicais mostraram-se
visivelmente restritos já que a “datilologia” (escrita em alfabeto manual) é
observada com frequência. Nota-se também a falta de expressões faciais,
classificadores e artifícios sintáticos como “simultaneidade e incorporação”.
Assim, é possível afirmar que os aplicativos não deveriam ser chamados de
tradutores, pois não atendem a requisitos básicos esperados no uso da LIBRAS.
Além disso há também possíveis questões éticas envolvidas quanto ao uso
destes aplicativos no lugar de intérpretes humanos.
Palavras-chave: Libras; tradução; aplicativos.
__________________________________________________________
(27-37-1-RV) A PLATAFORMA CURRÍCULO + A FAVOR DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
__________________________________________________________
Autor: Jefferson Heleno Tsuchiya - SE estado de SP

jefferson.pcnptec@yahoo.com.br
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Resumo: Este trabalho apresenta resultados da utilização das tecnologias na
aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação Especial. As tecnologias
assistivas são essenciais para auxiliar professores e alunos nas metodologias
de ensino e atividades em sala de aula. A ação teve como objetivo auxiliar os
professores a trabalhar com os conteúdos da plataforma Currículo+,
direcionando o trabalho para o desenvolvimento de competências e habilidades
previstas no currículo oficial do Estado de São Paulo. A plataforma Currículo+
apresenta diversos objetos digitais de aprendizagem relacionados ao currículo
do Estado de São Paulo. Baseados nas pesquisas de Edgar Dale, em que a
atenção das pessoas aumenta consideravelmente quando o processo de
aprendizagem se utiliza de meios em que o aluno lê, assiste a vídeos, discute
com os colegas e professores, pratica ações direcionadas e consegue ensinar
os colegas que ainda não conseguiram alcançar os objetivos do jogo, foram
pensadas estratégias para capacitar os professores. A ação foi realizada ao
longo do ano de 2015 e foi dividida em três partes: Formação, Aplicação e
Socialização. Os professores responsáveis pelas salas de recurso das unidades
escolares da rede pública estadual da região sul 1 foram capacitados, durante o
primeiro semestre de 2015, explorando a plataforma Currículo+, a pesquisar
objetos digitais de aprendizagem que a plataforma disponibiliza, como jogos
digitais, vídeos, infográfico, etc. e foram desafiados a realizar atividades digitais
e elaborar planos de aula direcionados às dificuldades apresentadas pelos
alunos público-alvo da educação especial e relacionados às situações de
aprendizagem presentes no currículo oficial do Estado de São Paulo. As
atividades foram realizadas na Diretoria de Ensino Região Sul 1, no ambiente da
Rede do Saber, onde os professores conseguiram explorar a plataforma nos
computadores disponíveis para formação de professores.

Depois, os

professores aplicaram as atividades elaboradas em suas escolas para
diversificar sua metodologia e melhorar a atenção dos alunos. Ao utilizar o
computador e a plataforma Currículo+, os professores se aproximaram da
realidade dos alunos e se apropriaram das tecnologias a favor da aprendizagem.
Os professores participaram de formações sobre tecnologia na perspectiva da
educação especial e realizaram atividades em suas Unidades Escolares para,
ao final, compartilhar suas vivências relatando práticas de ensino utilizando
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tecnologias que incentivaram e melhoraram o desempenho dos alunos. Ao final
do segundo semestre de 2015 os professores relataram que a plataforma possui
muitos objetos digitais que facilitam a aprendizagem dos alunos, além de
melhorar a atenção, pois se trata de uma tecnologia que os alunos já estão
acostumados, mas que não utilizavam para o ensino.
Palavras-chave: Educação especial, plataforma currículo, tecnologias
assistivas, PCDs.
__________________________________________________________
(35-53-1-RV) PROJETO DE ABAJUR ACIONADO POR DISPOSITIVO
ANDROID ATRAVÉS DE BLUETOOTH
__________________________________________________________
Autor: Rodrigo Antonio Martins de Matos – FATEC-SP Zona Sul

rodrigoammatos675@hotmail.com
Resumo: Desenvolvimento de um abajur que possa ser acionado por
dispositivos móveis para auxiliar pessoas que tenham algum tipo de deficiência
na mobilidade, seja ela permanente ou provisória, utilizando-se como protótipo
um sistema embarcado Arduino com suas Shields, fazendo a integração com os
diferentes dispositivos móveis existentes. As plataformas de desenvolvimento
que estão sendo utilizadas são a IDE do Arduino e o App Inventor para a
construção do aplicativo Android. A escolha da placa e IDE Arduino foi pela
facilidade de aprendizado e manipulação do material, bem como pelo custo
bastante acessível para sua aquisição. Já o App Inventor foi escolhido para
tornar mais rápido o desenvolvimento do aplicativo, visto que sua utilização é
bastante simples e intuitiva. O dispositivo funciona da seguinte maneira: Através
de um dispositivo móvel o usuário aciona o aplicativo e faz a conexão via
Bluetooth com o hardware do Arduino instalado no abajur. Feita esta conexão, o
aplicativo disponibiliza ao usuário um checkbox onde pode ser ligada e desligada
a lâmpada do abajur. Espera-se com este projeto tornar a vida de pessoas com
deficiência o mais próximo do normal, facilitando esta tarefa de acendimento de
uma lâmpada, gerando satisfação e conforto para o usuário. Um ponto
importante é que custo deve ser o mais baixo possível, para tornar esse
dispositivo acessível tanto para uma pessoa de alta renda com também a uma
pessoa de baixa renda.
Palavras-chave: PCDs, mobilidade, dispositivos móveis, android.
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__________________________________________________________
(40-59-1-RV) BRINCANDO COM MATEMÁTICA: UMA ABORDAGEM
TANGÍVEL AO ENSINO BÁSICO
__________________________________________________________
Autores: Stéfanni Brasil da Silva, Ricardo Dalke Meucc – SENAC/SP

stefannibrasil@gmail.com , ricardo.dmeucci@sp.senac.br
Resumo: O ensino de Matemático no Brasil é um dos mais deficientes do mundo
e a falta de compreensão de conceitos básicos dificultam a evolução do aluno,
desmotivando-o. Tal realidade é ainda mais problemática quando se discute o
ensino de Matemática para portadores de deficiência, pois os professores não
recebem uma formação adequada, demonstrando até medo em ter alunos
deficientes na classe (MONTEIRO e MANZINI, 2008). No contexto de uma
educação inclusiva, sabe-se da importância de se trabalhar os outros sentidos
das

crianças

portadoras

de

deficiência,

principalmente

o

tato

(ARGYROPOULOS, 2002; COSTA, 2016; FERNANDES, 2011), além da visão e
audição. Nos últimos anos, temos acompanhado o crescimento da área de
Computação chamada de Interfaces Tangíveis, inserida na grande área de
Interação Humano Computador (IHC). Ainda que esta área ofereça grandes
possibilidades de utilizar as tecnologias como meio de tornar a Educação mais
acessível, poucos trabalhos foram feitos com este propósito até agora. No Brasil,
o trabalho de Falcão e Gomes (2007) aposta nessas interfaces para propor um
ensino acessível, atendendo às necessidades desse grupo, transformando a
forma como vemos a tecnologia aplicada à Educação, principalmente no ensino
de conceitos abstratos matemáticos. O nosso projeto de pesquisa aqui
apresentado pretende utilizar a linguagem de programação Python e o
microprocessador Arduino como suporte para desenvolver um jogo educativo
tangível. Estas ferramentas foram desenvolvidas para facilitar o ensino de
programação, mas vêm sendo largamente utilizadas no mundo inteiro para
diversos fins educativos e serão usadas neste trabalho para facilitar a
compreensão desses conceitos básicos na educação infantil, através de uma
abordagem tangível e acessível que utiliza hardware e software livres. Além
disso, elas são de baixo custo e fáceis de se transportar e manusear,
características interessantes para a realidade brasileira. Dessa forma,
apresentamos o desenvolvimento ainda em andamento do jogo educacional
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Brincando com Matemática, com resultados alcançados até agora. Os conceitos
matemáticos a serem desenvolvidos no jogo serão as operações básicas,
comutatividade e desigualdade por meio de uma interface gráfica que se
comunica com peças de madeira, através da comunicação via RFID, estimulando
os sentidos da criança. Esperamos dessa forma contribuir para uma educação
básica igualitária, aumentando a autonomia das crianças, a colaboração e
comunicação entre os envolvidos na Educação Básica, impactando, assim, num
futuro acessível.
Palavras-chave: Ensino Básico de Matemática, Educação Inclusiva, Interfaces
Tangíveis, Hardware e Software Livres, Tecnologia aplicada à Educação.
__________________________________________________________
(57-82-1-RV) CURSO DE LETRAS/LIBRAS: ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS
DOS ALUNOS SURDOS NO ENSINO A DISTÂNCIA DO RIO GRANDE D O
SUL
__________________________________________________________
Autor: Camila Guedes Guerra Goes – UFRGS

milagguerra@gmail.com
Resumo: Este artigo apresenta um recorte de análise do curso de Licenciatura
em Letras/LIBRAS, criado pela Universidade Federal de Santa Catarina, na
modalidade de Educação a Distância, quanto aos seus aspectos de
acessibilidade para surdos no seu ambiente virtual de ensino aprendizagem, no
atendimento

às

necessidades

da

comunidade

linguística

surda

para

aprendizagem e a comunicação e interação, tanto entre os educandos surdos,
quanto entre educandos/tutores/professores das disciplinas. Foram pesquisadas
duas turmas de alunos surdos dos polos no Rio Grande do Sul, em Santa Maria
e Porto Alegre, grupos estes que iniciaram as atividades acadêmicas em 2006 e
2008, respectivamente. Foi construído um questionário de pesquisa para ser
aplicado às duas turmas de alunos surdos desta Licenciatura, que foram
disponibilizados em dois tipos de arquivo: texto em Português e vídeo em Língua
Brasileira de Sinais, LIBRAS. Isso possibilitou aos alunos escolherem a opção
de resposta na modalidade de língua em que se sentissem mais confortáveis,
respeitando assim sua condição linguística de primeira e segunda línguas, L1 e
L2. Este instrumento estava focado em três grupos de perguntas. O primeiro
procurou a caracterização do grupo, no segundo buscamos investigar as
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questões de comunicação/interação no ambiente e, por último, as questões
específicas de acessibilidade para surdos no ambiente virtual de ensino
aprendizagem. Foi possível perceber que, apesar de ser um curso projetado para
alunos surdos e de ter as questões de acessibilidade ao ambiente virtual de
ensino aprendizagem priorizadas e efetivadas positivamente, ainda assim
encontramos aspectos que interferem no processo de ensino/aprendizagem e
que, em função disso, podem prejudicar sua formação acadêmica. Além do mais,
foram relatadas algumas atuações favoráveis e não favoráveis dos professores
e tutores para um adequado atendimento às necessidades do surdo.
Palavras-chave: Surdos, Educação à distância, Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem - Letras/Libras.
__________________________________________________________
(69) TECNOLOGIA ASSISTIVA E DESENHO UNIVERSAL COMO
PARALELOS PARA ACESSIBILIDADE DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
__________________________________________________________
Autores: Débora Cristina Ricardo – UFJF, Eliana Lucia Ferreira – UFJF

deboraricardo@hotmail.com , eliana.ferreira@ufjf.edu.br
Resumo: Este trabalho foi elaborado a partir da definição do tema pessoas com
deficiência na educação superior e do problema acessibilidade e permanência
desses estudantes. Foi realizada a exploração das fontes bibliográficas, a leitura
do material, a ordenação e a análise de conteúdo. Este trabalho é um recorte da
dissertação em andamento “Tecnologia Assistiva (TA) e Desenho Universal (DU)
como base para a Acessibilidade de Pessoas com deficiência na Educação
Superior (ES)”. Dentro de uma revisão teórica para o uso da TA no contexto
educacional, foi encontrado um bom embasamento bibliográfico nacional
(GALVÃO

FILHO;

BERSCH;

SASSAKI;

MANTOAN;

MANZINI);

sites

governamentais; alguns autores internacionais (COOK; HUSSEY) e sites de
projetos internacionais, tais como: EUSTAT e EASTIN. Dentro do DU, numa
perspectiva educacional, não foi encontrada bibliografia que abarcasse esse DU
dentro do universo da Educação Superior, então optamos pela bibliografia
internacional (ROSE e MEYER; BURGSTAHLER; DAVIES; SPOONER;
MOORE;

VESEL;

ROBILLARD;

SHERYL;

GORDON;

ZABALA;

SKIP;

HASSELBRING), além de sites como o do Center for Applied Special Technology
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(CAST), Universal Design for Learning (UDL) e Disabilities Opportunities,
Internetworking and Tecnology (DO-IT). O objetivo do trabalho é o de
estabelecer, através da melhor utilização, tanto da TA como do DU, dentro de
parâmetros teóricos, os caminhos para o acesso, a permanência e o êxito do
estudante com deficiência na Educação Superior. Por intermédio da pesquisa
qualitativa, foi possível analisar a complexidade na aplicação da TA e do DU
como suportes na acessibilidade do estudante com deficiência na Educação
Superior. Os resultados parciais desta pesquisa nos mostraram duas
perspectivas de acessibilidade para a pessoa com deficiência na Educação
Superior: uma individual, através da Tecnologia Assistiva, e outra coletiva, por
meio do Desenho Universal. Isso pode contribuir para a mudança estrutural e
metodológica e, também, para a identificação de problemas de engajamento
entre estudantes com e sem deficiência, assuntos considerados urgentes por
pessoas que atuam nessa área. Concluímos, então, que, teoricamente, o uso
mútuo e continuo da TA e do DU na ES auxiliam no desenvolvimento de
estruturas e metodologias capazes de suportar as exigências de acessibilidade
dos estudantes com e sem deficiência, porém intervenções práticas necessitam
ser mais bem desenvolvidas, a fim de que a TA e o DU sejam avaliados com
maior precisão.
Palavras-chave: Educação Superior. Acessibilidade. Tecnologia Assistiva.
Desenho Universal.
__________________________________________________________
(77-103-1-RV) FORMAÇÃO DE PROFESSORES: AS TECNOLOGIAS
ASSISTIVAS INTEGRADAS À CULTURA ESCOLAR
__________________________________________________________
Autor: Luciane Porto Frazão de Sousa SE estado RJ / Univ. Candido mendes

lufrazao07@gmail.com
Resumo: A pesquisa discute a inclusão quando traduzida para o contexto
educacional, bem como as possíveis implicações que ela traz ao contexto
brasileiro, principalmente quando se considera as recentes diretrizes e
recomendações de organizações nacionais e internacionais a respeito do
assunto. A discussão sobre a educação inclusiva não trata de concepções e/ou
conceitos que já se encontram enraizados na temática educacional, primeiro
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porque a literatura acadêmica já possui estudos que tratam sobre as
representações sociais de inclusão, representações sociais de professores
sobre inclusão ou representações sociais de professores sobre alunos com
deficiência. E, também, por entender a demanda de apontar estudos que
operacionalizem a educação inclusiva. Estudos estes que percebam a(s)
prática(s) pedagógica(s) e, estejam aliadas ao contexto sociocultural que
interage com a escola em seu cotidiano. Entre os diversos avanços na área
tecnológica que são incorporados pelos sistemas educacionais, a ferramenta
das Tecnologias Assistivas tem apresentado resultados muito significativos. As
Tecnologias Assistivas envolvem diversas áreas, desde a mobilidade alternativa
até as adaptações para realização de atividades de vida diária. Partindo deste
contexto de estudo, elegi a Teoria das Representações Sociais como aporte
teórico para o estudo da relação inclusão/exclusão no ambiente educacional, a
fim de identificar os significados contidos no pensamento social, construídos e
enraizados neste ambiente. Esta pesquisa tem como seu objetivo geral
investigar as representações sociais de gestores escolares e professores sobre
tecnologia assistiva e seu uso no cotidiano escolar como uma prática educativa
que auxilie o aluno com deficiência em seu processo de inclusão. Para tanto, a
percepção e compreensão da dialética exclusão/inclusão é um dos pontos de
análise dos ambientes inclusivos. A dialética inclusão/exclusão gesta
subjetividades específicas que vão desde o sentir-se incluído até o sentir-se
discriminado ou revoltado. No envolvimento das Tecnologias Assistivas como
ferramentas, recursos e estratégias em ambientes inclusivos, pode-se apontar
uma complexidade de fatores; desde a estrutura escolar enquanto consequência
do Sistema Educacional, a organização escolar enquanto consequência da
gestão, até a formação (em serviço) dos professores para tornar as Tecnologias
Assistivas integradas à rede de apoio à educação inclusiva.
Palavras-chave: Cultura escolar, Tecnologias assistivas, formação de
professores, inclusão e exclusão.
__________________________________________________________
(79-106-1-RV) A TECNOLOGIA ASSISTIVA APLICADA AO SISTEMA PECS
NA COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL DE AUTISTAS
__________________________________________________________
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Autores: José Leonardo Santos Martins – IFSP Registro, Danilo Henrique Santos IFSP Registro, Mário Popolin Neto - IFSP Registro

j.leonardo.cn@hotmail.com , danilo.santos@ifsp.edu.br ,
mariopopolin@ifsp.edu.br
Resumo: Tecnologias que venham contribuir de forma ativa no progresso da
comunidade avançam exponencialmente na realidade nacional e internacional,
juntamente emerge o interesse que este avanço embarque também o extenso
universo da inclusão aos deficientes. A tecnologia assistiva vem realçando novas
perspectivas de inclusão em um contexto global. Buscando apresentar novos
caminhos para melhor construir uma sociedade cooperativa que respeita as
diferenças e empenha os indivíduos a autossuperação por meio de próprio
esforço, somado ao auxílio seja do grupo social quanto do familiar. Sendo que
10% das pessoas em todo mundo portam deficiências em variados graus e as
que

compõem

os

Transtornos

Invasivos

de

Desenvolvimento

(TID),

agrupamento específico que incluem o Asperger e outras, são as quais tendem
a ter mais dificuldades em se relacionar com os seus pares de forma direta e
indireta. Um dos transtornos mais conhecidos desse grupo é o Autismo, qual
representa um quadro quantitativo significativo da sociedade, especialmente em
crianças. Embora os estudos mantenham-se limitados e escassos, já
apresentam avanços nas buscas de respostas nas áreas neurológicas e
genéticas. De resposta ao autismo o PECS (“Sistema por Trocas de Figuras”, na
tradução literal), ofereceu uma nova perspectiva na construção de uma ponte
social. Embasada no axioma de que a comunicação é uma das ferramentas
indispensáveis em nossas relações interpessoais, utilizou-se figuras e imagens
como agentes comunicativos diretos e substitutos. As tecnologias assistivas
oferecem uma perspectiva diferente dos demais sistemas modernizados, pois
revelam uma riqueza em alteridade, embora suas mais variadas limitações,
permitindo serem instrumentos a contribuir nas relações sociais daqueles que
contêm a mais mínima ou adiantado déficit nas construções interpessoais.
O Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, conhecido como PECS (do
Inglês, Picture Exchange Communication System), ganhou reconhecimento
nacional e internacional e é atraente por diversas razões, como o custo,
versatilidade com idiomas e outros. Tecnologias que venham facilitar e vencer
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as desvantagens do sistema, buscando maior praticidade e desenvolvimento das
PECS, trocando as imagens impressas por metodologias virtuais, expandem-se
por meio de softwares para computadores e aplicativos para sistemas portáteis,
tendo como bom exemplo o aplicativo iCAN. Neste artigo, busca-se introduzir
questões a respeito de como a tecnologia pode ser instrumentos de construção
da identidade e de superação de crianças deficientes, especialmente autistas.
Mostrando a tecnologia assistiva como recurso para expansão de novas
perspectivas para a comunicação não verbal e verbal indireta, aplicativos
revelam-se como um recurso ativo e bem aceito para estabelecer a ponte dos
laços interpessoais nos seus mais variados e amplos contextos.
Palavras-chave: Tecnologia assistiva, autismo, PECS, PCDs
__________________________________________________________
(80-107-1-SM) UM RELÓGIO DESPERTADOR COM SISTEMA DE
VIBRAÇÃO INTEGRANDO TECNOLOGIA WEARABLE E ASSISTIVA
__________________________________________________________
Autores: Kevin Azevedo Alcini - IFSP Registro, Elaine Costardi - IFSP Registro, Danilo
Henrique Santos - IFSP Registro, Mário Popolin Neto - IFSP Registro

kevin.alcini199@gmail.com,elainecostardi@ifsp.edu.br,
danilo.santos@ifsp.edu.br , mariopopolin@ifsp.edu.br
Resumo: Novas tecnologias permeiam cada vez mais as necessidades da
sociedade, modernizando-a neste processo. Tecnologias assistivas permitem
que estes avanços sejam aplicados para a acessibilidade de pessoas com
deficiência,

o

que

torna

esta

mesma

sociedade

mais

inclusiva

e,

consequentemente, mais justa. A cultura "Do It Yourself" ou movimento "Maker"
faz de usuários não totalmente especializados potenciais desenvolvedores de
protótipos e produtos, uma vez que estes fazem uso de plataformas de
prototipagem didáticas, como o Arduino Lilypad, que consiste também um bom
exemplo de tecnologia wearable, podendo este tipo de tecnologia estar presente
em peças de roupa ou acessórios de vestir com propósitos diversos. Este artigo
propõe o desenvolvimento de um despertador para surdos, no qual o usuário irá
vesti-lo e configurar para que o este vibre e ative sinais luminosos em
determinado horário. O despertador será desenvolvido utilizando o Arduino
Lilypad junto aos componentes necessários e adequados para esta plataforma,
tendo com o objetivo não somente a assistência a pessoas surdas, mas também
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incentivar pessoas a desenvolverem seus próprios protótipos ou produtos
wearables.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias assistivas, surdez, PCDs, wearable
__________________________________________________________
(90-131-1-RV) LEITURA PARA TODOS: USO O SOFTWARE PRANCHA
FÁCIL PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
__________________________________________________________
Autor: Uilma Matos Melo – UNESP

ylma.melo@hotmail.com
Resumo: A presente pesquisa incide a respeito de como trabalhar a leitura com
alunos que, por decorrência da paralisia cerebral, não têm linguagem oral
desenvolvida e necessitam de outras estratégias didáticas (com uso das TICs)
para aprimorar a competência leitora. Para tanto, foi desenvolvida para uma
aluna com paralisia cerebral uma sequência didática de leitura, criada e
executada com o uso do software Prancha Fácil. O objetivo para a pesquisa foi
o de analisar a aplicação dessa sequência didática por meio do registro no diário
de campo e de imagens gravadas. A partir da análise dos dados obtidos, concluise que o uso do software Prancha Fácil (com os recursos pictográficos) nas
atividades de leitura ajudou a propiciar um aumento na capacidade leitora da
aluna participante da pesquisa.
Palavras-chave: Surdez, prancha fácil, PCDs, paralisia cerebral
__________________________________________________________
(99-138-1-RV) CATÁLOGO DE APLICATIVOS ANDROID DE TECNOLOGIA
ASSITIVA E ACESSIBILIDADE
__________________________________________________________
Autores: Claudio dos Santos Júnior – ETEC Bento Quirino, Vanessa Maria de Vargas
Ferreira – CTI Renato Archer

claudio.dossantosjunior@yahoo.com.br , vanessa.ferreira@cti.gov.br
Resumo: No Brasil, existe cerca de 45,6 milhões de pessoas com deficiência.
Profissionais de diversas áreas desenvolvem Tecnologia Assistiva (TA),
recursos que auxiliam na melhora da funcionalidade de pessoas com deficiência,
com mobilidade reduzida e idosas, proporcionando maior autonomia e
independência dessas pessoas. O objetivo desse projeto foi realizar uma busca
de aplicativos (apps) para Android no Google Play voltados para beneficiar
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pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosas, de forma que seja criado
um catálogo de apps de TA e Acessibilidade. A partir desse ponto, foi criada uma
metodologia para definir que tipo de app seria incluído; seguido pela busca no
Google Play dos cem primeiros app de cada uma das 24 Palavras-chave
definidas: deficiente, deficientes, assistiva, tecnologia assistiva, necessidade
especial, necessidades especiais, idoso, idosos, cego, cegos, surdo, surdos,
cadeirante, cadeirantes, cegueira, surdez, paralisia, paraplegia, tetraplegia,
acessibilidade, pessoa com deficiência, pessoas com deficiência, deficiência,
deficiências. Os apps foram catalogados em planilha e classificados conforme
as categorias de TA e do Google Play. O catálogo contemplou 108 apps obtidos
da plataforma online Google Play. Foram levantados 2205 apps, sendo excluídos
2097 apps. Os principais motivos de exclusão foram: não estar em Português,
identificado como jogo ou já incluso anteriormente. Nas categorias do Google
Play,

os

aplicativos

estão

mais

concentrados

em

“Ferramentas”

e

“Comunicação”, que juntos representam cerca de 45% dos apps catalogados.
Isso provavelmente se deve ao uso que o smartphone ganhou nestes últimos
anos. Antes os celulares eram utilizados, em sua maioria, somente para ligações
e mensagens e atualmente ganharam funcionalidades novas, como ferramentas
para o cotidiano e uma grande variedade de formas de comunicação. Nas
categorias de A, “Auxílio à Vida Diária” apresentou um número maior de apps
(69 apps), pois a maioria destes têm a função de facilitar o usuário nas ações
diárias. Também se destacaram “Auxílio para Cegos ou com Visão Subnormal”
(50 apps) e “Recursos de Acessibilidade ao Computador” (39 apps),
provavelmente pelo fato dos smartphones dependerem bastante da visão e
destreza do usuário, necessitando de recursos alternativos para facilitar seu uso.
O mapeamento mostrou que os apps disponíveis abrangem diversas áreas, além
de expor a carência para áreas como Tetraplegia e Paraplegia. Observa-se que
este banco de dados pode-se tornar obsoleto pela tamanha rapidez em que há
novas funcionalidades e atualizações para smartphones Android, além dos apps
serem incluídos e excluídos do Google Play a cada momento.
Palavras-chave: Tecnologia assistiva, acessibilidade, aplicativo android, PCDs

90
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160

ANAIS CAIE – v1, 2016 - CADERNO DE RESUMOS

__________________________________________________________
(100-139-1-RV) DISPOSITIVO PARA AUXÍLIO A ALFABETIZAÇÃO PARA
PESSOAS CEGAS OU DE BAIXA VISÃO
__________________________________________________________
Autores: Edson Anício Duarte, João Alexandre Bortolotiௗ e Daltamir Justino Maia;
Thales Augusto Paletti Pomari, Giovanni Fonseca Correia, José Maurício Vieira Santa
(IFSP Campinas)

edson.a.duarte@uol.com.br
Resumo: O projeto "Dispositivo para auxílio a alfabetização para pessoas cegas
ou de baixa visão ” é uma tecnologia assistiva que foi desenvolvida para auxiliar
os profissionais da educação na atividade de alfabetização de pessoas cegas ou
de baixa visão. Trata-se de uma Tecnologia Assistiva que utiliza um computador
tipo PC ou um dispositivo móvel associado a um hardware que aciona um
mecanismo que ativa uma célula braile onde o usuário irá realizar a leitura do
caractere apresentado. Este equipamento permite que o educador e o aluno
possam ter uma tecnologia adicional para auxiliar o processo de alfabetização
deste público. A ideia do projeto deste equipamento é que ele seja utilizado como
acessório ao método convencional de alfabetização em Braille para os PcDs
visual, tornando mais uma ferramenta de apoio ao educador na tarefa de
alfabetização em braile. Assim, o usuário será independente e mais bem
integrado, estreitando as diferenças e diminuindo as margens para o
preconceito. Este equipamento foi desenvolvido de forma a permitir o seu uso
por pessoas com e sem deficiência visual, uma vez que serão integrados as
imagens, sons e o próprio mecanismo da célula braile durante a sua operação,
atendendo aos requisitos do Desenho Universal, ou seja, permitindo a sua
utilização por todos. O projeto restringiu inicialmente ao alfabeto convencional e
a utilização de uma única célula braile de seis pontos. Para integração com o
dispositivo mecânico foi desenvolvido um circuito elétrico que é ligado a porta
USB do computador ou ao módulo Bluetooh que ativa os solenoides que estão
ligadas aos seis pinos de acionamento da célula braile. Para este projeto foram
desenvolvidos dois protótipos para seleção dos caracteres a serem mostrados
em Braille, ambos protótipos utilizarão o mesmo dispositivo mecânico que faz a
atuação sobre a célula em Braille. O primeiro protótipo utiliza um computador
tipo PC possibilitando que um usuário vidente possa identificar na tela do
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computador os caracteres que serão acionados no dispositivo mecânico. O
segundo protótipo utiliza um smartphone para seleção dos caracteres,
possibilitando que um usuário vidente possa identificar na tela do seu dispositivo
móvel os caracteres que serão acionados no dispositivo mecânico. Para o
modelamento da estrutura da célula braile foi utilizado uma impressora 3D que
acelera o processo de prototipagem do dispositivo. O primeiro protótipo está em
testes com os usuários finais com a proposta de identificar melhorias no seu
funcionamento e design.
Palavras-chave: PCDs, deficiência visual, tecnologias assistivas, Braille,
__________________________________________________________
(101-143-1-RV) TECNOLOGIA ASSISTIVA E DESENHO UNIVERSAL PARA A
APRENDIZAGEM: ONDE SE INTERSECCIONAM?
__________________________________________________________
Autor: Sonelise Cizoto - Centro Nacional Referência em Tecnologia Assistiva
soneliselis@gmail.com
Resumo: A Constituição Federal Brasileira assegura o direito à educação para
todos. Analisando o contexto educacional atual nos deparamos com uma
realidade na qual muitos alunos – sejam eles neurotípicos, com deficiência,
hiperativos, disléxicos, com altas habilidades, com Transtorno do Espectro
Autista, entre outros – não compõem esse universo a priori considerado como
“todos”, pois suas necessidades específicas não são atendidas pela escola. A
inclusão escolar dos alunos com deficiência mobiliza transformações físicas,
aquisição de novos recursos materiais, alterações na elaboração dos currículos
pedagógicos escolares, além de requerer capacitação profissional dos
educadores para melhor atender as especificidades dos alunos. A Tecnologia
Assistiva (TA), considerada não apenas como um produto e sim como um
conjunto de serviços, recursos, procedimentos, processos, práticas, estratégias,
sistemas, métodos, técnicas, tecnologias e mecanismos de apoio às pessoas
com deficiência para que essas tenham acesso pleno à vida em sociedade e
possam se manifestar naturalmente como cidadãos, é um importante recurso
para a inclusão da pessoa com deficiência. O conceito de Desenho Universal
para a Aprendizagem (DUA) corresponde a um conjunto de princípios e
estratégias relacionadas com o desenvolvimento curricular com o principal
objetivo de reduzir as barreiras ao processo ensino-aprendizagem, permitindo
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que o professor tenha liberdade para compor seu cenário de práticas
pedagógicas visando a abarcar todos os alunos, construindo um currículo
centrando na dimensão pedagógica, melhorando o acesso, a participação e o
sucesso de todos os alunos. O objetivo deste trabalho é fazer uma prospecção
dos recursos de TA que favoreçam o DUA ressaltando onde podem ter
intersecção concreta e proveitosa para o processo ensino-aprendizagem.
A metodologia deste trabalho consiste em levantamento bibliográfico de recursos
de TA com foco educacional e das características do DUA. Com base nesse
acervo de informações será realizada uma análise evidenciando a intersecção
de TA e DUA. O resultado será disseminado (a definir) para favorecer a
ampliação das conquistas dos alunos apontando boas práticas pedagógicas,
metodológicas e procedimentais para otimizar o processo ensino-aprendizagem.
Espera-se com esse trabalho contribuir com a consolidação da escola para
todos.
Palavras-chave: Tecnologias assistivas, desenho universal, autismo, inclusão
__________________________________________________________
(105-148-1-RV) TECNOLOGIA ASSISTIVA PARALÍMPICA PARA TREINO DE
PROVA DE 100M RASOS: AUTONOMIA PARA ATLETAS PARALÍMPICOS
CEGOS OU DE BAIXA VISÃO.
__________________________________________________________
Autores: Rosane Beltrão da Cunha Carvalho, Edson Anício Duarte e João Alexandre
Bortoloti; Gabriely da Cruz Camilo e Giovanna Cássia Bernardino Cardoso – (IFSP
Campinas)

edson.a.duarte@uol.com.br
Resumo: Desporto paralímpico reúne atletas com algum tipo de deficiência em
várias modalidades esportivas e tem crescido em todo o mundo, oportunizando
a prática esportiva e inclusão social. Em especial, no Brasil, o desporto
paralímpico tem alcançado muita notoriedade pelo grande número de medalhas
conquistadas. A prova dos 100m rasos do atletismo atrai grande interesse do
público e, no caso dos atletas com deficiência visual, acontece com a presença
de um atleta-guia juntamente com o atleta paralímpico, com o objetivo de garantir
a realização da prova com boas condições e segurança para o atleta. Os treinos
para a prova também acontecem com a presença do atleta-guia. Os
treinamentos para as provas, especialmente no período mais próximo ao evento
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competitivo, devem ter características as mais semelhantes possíveis à situação
da competição. Assim, é necessária a presença do atleta-guia, visto que ele
participa da competição em si, auxiliando o paratleta na prova. Porém, em muitos
dos treinos, os atletas com deficiência visual poderiam realizar o treinamento,
especialmente de tiros de velocidade, sem a presença do atleta-guia, com maior
autonomia, se tivessem condições adequadas, principalmente garantindo a
segurança do paratleta. O objetivo é desenvolver um equipamento de tecnologia
assistiva que permita ao atleta paralímpico com deficiência visual, que disputa a
prova dos 100m rasos no atletismo, realizar seus treinamentos sem a ajuda do
atleta-guia, com autonomia, eficiência, segurança, melhor aproveitamento do
tempo e diminuição de custos. Foi desenvolvido protótipo portátil e, para manter
o atleta em linha reta durante o treino, a proposta é utilizar dois lasers
posicionados paralelamente nas laterais da raia de treino.
Para a detecção dos lasers foram utilizados dois LDR (Resistor dependente de
Luz) conectados a um microcontrolador. Os dois sensores indicam se o atleta
teve desvio na sua trajetória para à esquerda ou para à direita e, caso isto ocorra,
o feixe laser é interrompido e o sensor detecta, de acordo com a lógica
programada, emitindo um som (Buzzer) diferenciado para à esquerda ou para à
direita. Os suportes dos sensores foram confeccionados em impressora 3D. O
sistema elétrico é alimentado por bateria recarregável. Para o suporte dos lasers
foi idealizada uma estrutura em alumínio. Os testes foram realizados em
diferentes locais, sendo realizados ajustes quando necessários, e o protótipo
funcionou de acordo com o planejado.
O último teste a ser realizado será em pista de atletismo com atleta paralímpico
a fim de verificar a funcionalidade do equipamento. Outras funcionalidades
poderão ser implementadas no protótipo como cronometragem de tempo, total
de treino. Há expectativa que o equipamento possa ser utilizado para outros fins,
como atividades de iniciação esportiva, apoio a atividade profissional dos
deficientes visuais e em tratamentos de reabilitação.
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, deficiência visual, esporte paralímpico,
atletismo.

94
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160

ANAIS CAIE – v1, 2016 - CADERNO DE RESUMOS

__________________________________________________________
(107-150-1-RV) APRECIAÇÃO MUSICAL E DESENVOLVIMENTO DA
MUSICALIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA
__________________________________________________________
Autores: Estela Luz Antonorsi - CTI Renato Archer

kaliani.dassi@gmail.com
Resumo: A percepção da música, além de ser auditiva, depende de uma série
de fatores que, para as pessoas que ouvem, muitas vezes, acaba ficando
somente delegada aos ouvidos e à audição. A música tem um papel e um valor
inegáveis em todas as culturas ao redor do mundo e através dos tempos,
inclusive sendo reconhecida como uma linguagem universal. Músicos que se
dedicam à educação apontam para a importância da educação musical e para o
fato de que se duas pessoas que não falam o mesmo idioma fizerem música
poderiam se entender por horas. Pessoas com deficiência auditiva, às vezes por
questões culturais, são excluídas ou optam por manter distância de eventos que
envolvam música de alguma forma. Porém, as opiniões e posturas em relação a
isso não são unânimes. Com o foco na apreciação musical para pessoas com
deficiência auditiva, a presente pesquisa teve como proposta um levantamento
de diferentes formas e recursos tecnológicos e/ou atitudinais para este fim.
Foram observados relatos e artigos sobre implantes cocleares que, em sua
maioria, mostraram uma ineficiência da apreciação da música, uma vez que, de
forma aleatória a percepção das alturas pode ser distorcida em até duas oitavas,
além da alteração na percepção do timbre dos instrumentos em que, por
exemplo, fica impossível distinguir um trompete de um violino. Observa- se que,
apesar do implante ser eficiente para comunicação e fala, quando se trata da
música, os resultados não são tão satisfatórios. Paralelamente, foram
pesquisados diferentes dispositivos vibrotáteis, como cadeiras, coletes,
mochilas, pulseiras etc., que possibilitam uma ampliação da experiência
sensorial pela via do tato. Pode-se perceber que esses dispositivos ampliam a
sensação de imersão da experiência sonora, em ambientes variados, ou trazem
elementos de conteúdo rítmico e melódico, não sendo um “substituto” da
audição, mas certamente algo que pode contribuir de forma significativa.
Também foi feita uma pesquisa sobre pessoas surdas que não fazem uso de
dispositivos e ainda assim apreciam e fazem música. Um caso de grande
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destaque, e vale ressaltar que não é o único, é a percussionista escocesa Evelyn
Glennie, que possui surdez profunda e desenvolveu e aprimorou em si uma
forma de discriminar as frequências, com extrema precisão, através do tato, por
exemplo, as frequências graves, sentidas nos braços e pernas, e as médias e
agudas, no peito e no rosto. Conclui-se que existem muitas formas de perceber
a música, que não é uma arte exclusiva dos indivíduos ouvintes, porém ainda se
faz necessário desenvolvimento cultural e tecnológico para que mais pessoas
possam ser agraciadas por essa arte.
Palavras-chave: Surdez, apreciação musical, tecnologia assistiva, experiência
sensorial.
__________________________________________________________
(108-151-2-SM) TECNOLOGIA ASSISTIVA: UM DIREITO GARANTIDO PELO
SUS E INDISPENSÁVEL PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
__________________________________________________________
Autor: Roberta Possenti - Centro Nacional Referência em Tecnologia Assistiva

roberta_possenti@hotmail.com
Resumo: A Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como LBI (Lei 13.146/2015),
afirma a autonomia e a capacidade das pessoas com deficiência, e considera a
pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas”. O direito à educação é
assegurado pela Constituição Federal do Brasil para todas as pessoas. A LBI
também reafirma o direito da pessoa com deficiência a ter acesso à educação
inclusiva. As pessoas com deficiência utilizam Tecnologia Assistiva (TA) na
escola para proporcionar maior autonomia e independência no contexto escolar
e para garantir a aprendizagem destes alunos. No Brasil o Sistema Único de
Saúde (SUS) é responsável pela dispensação de produtos de TA para usuários
de baixa renda, embora exista essa regulamentação a maioria da população
desconhece esse direito ou não conhece os procedimentos legais para utilizá-lo.
Dada à importância dos produtos de TA para garantir a autonomia e
funcionalidade da pessoa com deficiência, é imprescindível conhecer os
procedimentos legais para adquirir tais produtos através do SUS. A escola,
considerada como um ambiente social de aprendizagem e de mobilização
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poderia ser um agente para proporcionar informações de acesso aos fluxos da
saúde pelo SUS, na dispensação de produtos de TA para assegurar que seus
alunos se beneficiem e tenham a garantia de uma inclusão escolar com
qualidade. O objetivo desta pesquisa é disponibilizar um levantamento de
informações sobre o processo de aquisição de produtos de TA pelo SUS na
forma de uma Cartilha Virtual. As informações para alimentar essa cartilha estão
sendo levantadas de duas formas: através pesquisa bibliográfica (publicações
científicas, materiais disponibilizados pelo SUS e legislações) e através de
questionário elaborado e aplicado em usuários de TA que adquiriram produtos
através do SUS e em profissionais responsáveis pela dispensação destes
produtos também pelo SUS. A Cartilha deverá explicar quais são os produtos de
TA dispensados pelo SUS e quais são os procedimentos para adquiri-los, e
estará disponível on-line de forma acessível para que quaisquer pessoas
possam consultá-la e ter acesso a estas informações. Espera-se que esta
cartilha agilize o processo de aquisição de TA pelo usuário de baixa renda
contribuindo diretamente com a qualidade de vida e ajude no processo de
inclusão escolar, uma vez que o aluno consiga rapidamente os produtos de TA
é essencial no processo de aprendizagem desse aluno.
Palavras-chave:Tecnologia assistiva, educação inclusiva, SUS, PCDs,
__________________________________________________________
(109-154-1-RV) COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO INSTRUMENTO
PARA GARANTIR A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
__________________________________________________________
Autor: Janaina Francisco - Centro Nacional Referência em Tecnologia Assistiva

janainafrancisco@yahoo.com.br
Resumo: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por uma
especial inabilidade social como: déficit na comunicação e interação social e
padrão de comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos.
Estima-se que, no Brasil, existem mais de 2 milhões de pessoas com TEA, ou
seja, 1% da população do País. O sistema educacional tem evoluído em favor
da inclusão escolar, para assegurar que as pessoas com deficiência tenham
acesso pleno à educação. Essa evolução mobilizou algumas transformações
físicas e de implementação de novos recursos materiais, além da necessidade
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de capacitação profissional para atender melhor as especificidades deste
público. Considerando as pessoas com TEA, alguns questionamentos surgem
com relação a possibilidade de analisar se as transformações que já ocorreram
nas escolas são suficientes para receber esses alunos. Além disso, também é
importante identificar o que mais é preciso para garantir a aprendizagem desses
alunos. Considerando o déficit na comunicação e na interação social das
pessoas com TEA, o uso de Tecnologia Assistiva (TA) é essencial para garantir
o direito a inclusão escolar desta população pois, mais do que garantir a entrada
do aluno na escola, deve-se garantir a permanência, o acompanhamento e
aproveitamento das atividades realizadas em sala de aula. A Comunicação
Alternativa (CA) é uma área da TA que tem por finalidade favorecer a linguagem
de sujeitos que apresentam impedimentos orgânicos que os impossibilitam de
fazer uso da linguagem oral, utilizando para esse fim soluções, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços que possam promover autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social dessa população, podendo
ser utilizada em todo contexto escolar, beneficiando o processo de ensino e
aprendizagem2. O objetivo deste trabalho é propor formas e metodologias para
o uso da CA, considerando os alunos com TEA em todo o contexto escolar, uma
vez que essa é uma das melhores soluções aplicadas a esse tipo de público.
Será realizado um levantamento bibliográfico de metodologias já utilizadas neste
contexto e, a partir deste levantamento, será elaborado um documento de
orientações e recomendações, que viabilizarão a utilização desse recurso em
um contexto escolar, em busca da inclusão desses alunos. Com o levantamento
metodológico, além da aplicabilidade em sala de aula, serão identificadas outras
situações cotidianas no contexto educacional, onde o indivíduo com TEA pode
ter um melhor desempenho ao utilizar a CA.
Palavras-chave: Inclusão escolar, comunicação alternativa, autismo,
__________________________________________________________
(110-156-1-RV) TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL NA INFORMÁTICA EDUCATIVA NA REABILITAÇÃO
DO IBC - RJ
__________________________________________________________
Autor: Marcelo Bustamante Chilingue - Instituto Benjamin Constant

marcelochilingue@ibc.gov.br
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Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar as experiências dos alunos da
Informática Educativa no setor de reabilitação do Instituto Benjamin Constant,
considerando a condição imposta a esses indivíduos que perderam de modo
total ou parcial o sentido que é considerado o mais importante do ser humano,
que é a visão. Há de se destacar, também, a heterogeneidade desse alunado,
oriundos das mais variadas camadas da sociedade, com experiências de vidas
das mais diversificadas. Portanto, a presente busca apresentar as dificuldades
enfrentadas no uso do computador, mas que, com o auxílio das tecnologias
assistivas, mostram-se como uma “luz no fim do túnel”, fazendo com que, com
as devidas adaptações, potencializar essas ferramentas como suporte para o
desenvolvimento e/ou reinserção dessas pessoas na sociedade. No contexto
atual, encontramos no mercado diversos aplicativos que estão a facilitar a
inserção das tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual.
Contudo, grande parte dessas tecnologias não é conhecida e/ou não está
disponível para aqueles que realmente delas necessitam; isso ocorre pela falta
de divulgação e distribuição e, infelizmente, pelo fator comercial, pois muitos
programas que visam a facilitar a vida das pessoas com deficiência visual não
são gratuitos. Se considerarmos que grande parte da população caracterizada
com deficiência visual é oriunda das camadas menos favorecidas da sociedade,
temos a inserção das tecnologias “não assistivas”. De qualquer forma, nossa
principal finalidade é promover a inclusão social e digital, com a utilização das
tecnologias assistivas, visando a acessibilidade das pessoas com deficiência
visual. De acordo com Ferreira (1986), “a informática é a ciência que visa ao
tratamento das informações através do uso de equipamentos e procedimentos
da área de processamento de dados”. São ferramentas que abrem
oportunidades, principalmente

para aquelas

em

que

os padrões de

aprendizagem não estão de acordo com os modelos convencionais. As pessoas
com deficiência visual classificam-se em dois grupos: cegos e com baixa visão,
mas ambos se caracterizam no termo cegueira. Dessa forma, para promover a
inserção das novas tecnologias, faz-se necessário utilizar recursos das
tecnologias assistivas computacionais. Como mencionado anteriormente, vários
softwares estão disponíveis no mercado, porém nem todos têm acesso gratuito
e ilimitado.
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Palavras-chave: Tecnologias assistivas. Informática Educativa. Educação
Especial
__________________________________________________________
(117) ACESSIBILIDADE PARA O ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA
__________________________________________________________
Autores: Débora Cristina Ricardo – UFJF , Eliana Lúcia Ferreira – UFJF

deboraricardo@hotmail.com , eliana.ferreira@ufjf.edu.br
Resumo: O minicurso será ministrado no período da manhã e tarde, com carga
horária total de três horas de atividades. O número máximo de participantes será
de 20. Neste minicurso, os eixos trabalhados proporcionarão ao participante um
melhor preparo e, consequentemente, eles estarão aptos a direcionar melhor a
sua prática no ensino a distância e no processo de acessibilidade para o
estudante com deficiência. No curso, serão abordados os princípios do Desenho
Universal, cuja aplicação faz com que os produtos passem a atender melhor às
necessidades dos utilizadores potenciais, possuidores das mais diversas
características. A deficiência, cabe aqui lembrar, é tão somente uma das muitas
características que uma pessoa pode possuir. Outras incluem altura, idade,
etnia, língua nativa e gênero. Todas as características potenciais dos estudantes
devem ser consideradas no desenvolvimento de um curso de ensino a distância.
Assim como calçadas e edifícios modernos são projetados para serem usados
por todos, os cursos na modalidade a distância devem criar ambientes de
aprendizagem que permitam que todos os estudantes participem deles
plenamente. Serão discutidas, também, as tendências pedagógicas do ensino a
distância, assim como as principais tendências de acessibilidade do estudante
com deficiência, oportunizando ao profissional dessa área um aumento de
conhecimento a respeito desse processo educacional e a possibilidade de
questionamento e argumentação sobre o tema. Espera-se que, ao final deste
minicurso, o participante tenha um maior conhecimento e preparo profissional, a
fim de trabalhar com o ensino a distância acessível dentro do processo inclusivo
educacional.
Palavras-chave: Acessibilidade no ensino superior, EAD, desenho universal,
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__________________________________________________________
(129-186-1-RV) ESTRUTURA E ACESSIBILIDADE ESCOLAR
__________________________________________________________
Autor: Diego Mubarack de Melo - SE estado de SP, Consultor DMM

diego.mubarack@gmail.com
Resumo: Uma das principais exigências para novas (e também antigas)
unidades escolares é a sua adaptação para atender todas as pessoas com
qualquer tipo de deficiência motora. Para esta normatização, existe a NBR
9050/20158 que define como deve ser a arquitetura em um ambiente escolar.
Apoiado na legislação e na normatização as Secretarias Municipais de Ensino,
que regem as Creches e Escolas de Educação Infantil; e as Diretorias de Ensino
Estadual, que regem o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico
Profissionalizante; ficam responsáveis pela autorização das unidades escolas e
pela fiscalização de sua estrutura física e pedagógica para ter início suas
atividades. Neste minicurso de 4 horas, o participante sairá conhecendo a
legislação vigente e os principais pontos da NBR 9050/2015 para o
credenciamento e correto funcionamento de uma Unidade Escolar da Educação
Infantil e Básica.
Palavras-chave: Acessibilidade escolar, acessibilidade arquitetônica,
mobilidade, PCDs, legislação, NBR 9050/2015.
__________________________________________________________
(142-202-1-RV) APLICATIVO INCLUSIVO I&S: TECNOLOGIA ASSISTIVA
COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL
__________________________________________________________
Autores: Waldísia Rodrigues de Lima Nathan Batista de Oliveira Igor Andrade Rosa
de Almeida Ricarte Vitória Geovanna dos Santos Nóvoa – IFSP CBT

waldisia@ig.com.br
Resumo: A pesquisa tem como objetivo realizar estudos na Região
Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) sobre Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, como o ideal de criar uma rede inclusiva
entre as nove cidades da RMBS. Considerando como base teórica nas ideias

ͺASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT- NBR 9050: acessibilidade e edificações, mobiliário,
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inclusivistas de Sassaki (1997), Bueno (2008) e Capovilla (1997). Como
metodologia de trabalho está sendo implementado três ações em interfaces - o
Aplicativo Inclusivo, o Fórum Federal de Educação Inclusiva e o Jardim
Sensorial. O Aplicativo Inclusivo tem o objetivo de mapear o coletivo social das
nove cidades que compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista
(RMBS) nas áreas de Educação Especial, Saúde e Assistência Social. Seu
objeto de estudo é o uso da tecnologia assistiva, como ferramenta de Inclusão
Social, a serviço da comunidade. Esse aplicativo sob a sigla I&S, abreviatura das
palavras Inclusão e Sociedade, tem a intenção de agregar todos os dados
regionais sobre o atendimento de pessoas com deficiência, nas áreas da
educação especial, saúde e assistência social, estreitando as distâncias
territoriais, acadêmicas e terapêuticas dos nove municípios - que compõem a
RMBS – Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Ao concentrar no I&S todas as informações
regionais das instituições públicas e privadas em um único espaço virtual,
pretende otimizar e melhorar a qualidade de vida das famílias das pessoas com
deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. O grande motivador acadêmico da pesquisa foi a ideia de trazer
contribuições sociais a comunidade de pessoas com deficiências da RMBS e
assim promover a melhoria da qualidade de vida dos mesmos e de seus
familiares, pois o uso do aplicativo I&S minimizará o tempo gasto na busca por
instituições públicas e privadas que antes encontravam-se desarticulados nas
mídias sociais. Percebe-se que embora as cidades da RMBS estejam próximas
territorialmente, ainda existe um distanciamento entre os serviços de
atendimento as pessoas com deficiências. Para ampliar as discussões sobre
Inclusão e sociedade na RMBS, além do Aplicativo Inclusivo foram propostas
mais duas ações complementares, a criação do Fórum Federal de Educação
Inclusiva da RMBS e o projeto piloto de Jardim Sensorial. O fórum tem a
finalidade de promover encontros regionais para discutir a Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva na RMBS. E o Jardim Sensorial tem como
objetivo a criar um espaço de convivência para as pessoas cegas, com baixa
visão e deficiência visual da RMBS. Foi realizado um fórum no início do ano de
2016 e um segundo planejado para ocorrer em outubro. No primeiro encontro do
102
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160

ANAIS CAIE – v1, 2016 - CADERNO DE RESUMOS

fórum foram recebidas diversas sugestões e implementadas como – a criação
de um site inclusivo e de um blog inclusivo, com disponibilização de leis,
informações sobre as pessoas com deficiência como via de comunicação o
Projeto de Extensão Inclusão e Sociedade do IFSP- Campus Cubatão e a
comunidade.
Palavras-chave: tecnologias assistivas, aplicativos, educação inclusiva.
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