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Esta parte do livro está organizada com base em mesas-
-redondas realizadas no âmbito do ciclo de debates promovido
pelo Projeto UFC Inclui. Seguindo esta lógica, os artigos que
a compõem são reunidos de acordo com a mesa-redonda para
a qual foram inicialmente produzidos e na qual foram original-
mente apresentados. Mantivemos aqui a composição original de
cada mesa-redonda do ciclo, tentando, de certa forma, garantir a
sua memória. Sabemos, no entanto, que a mudança do contexto
do ciclo para o livro impede a reprodução fidedigna tanto das
mesas-redondas quanto dos debates gerados a partir delas. Res-
guardando, pois, as devidas diferenças entre ambos os contextos,
nos contentamos em manter aqui as aproximações possíveis.

Há aqui cinco capítulos, ou melhor, cinco mesas-redondas.
Nelas, cada artigo representa um registro das contribuições que
o seu autor trouxe para a abordagem do tema central da mesa.
Nossa ideía é que cada artigo possa assumir um caráter ao mes-
mo tempo individual e coletivo, como parte de um todo que se
constitui através da própria mesa-redonda. No entanto, quando
palestrantes transformam-se em autores, as trocas se tornam pos-
síveis somente através de você, leitor (a), que aqui assume o lugar
da plateia constituída.

Conforme você poderá perceber, alguns artigos se apresen-
tam com formato científico e outros seguem um modelo mais
informal, às vezes mesmo com linguagem coloquial e referências
contínuas a trabalhos que os antecedem. Isso decorre do fato de
que alguns artigos são produtos da transcrição da fala dos seus
autores durante a palestra, no ciclo de debates. É importante,
pois, lembrar disto enquanto os lemos, o que certamente facilita
a nossa compreensão das ideias que expõem.
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Entre os autores destes artigos encontramos professores e
estudantes universitários, ex-alunas da UFC, médicos, arquite-
tas, bibliotecária e professores, tanto da rede pública de ensino
quanto de instituição especializada. Mais da metade deles são
pessoas com deficiência, condição que lhes confere a autoridade
para falar de assuntos referentes à inclusão e deficiência a partir
de um lugar no qual o saber e a vivência se encontram. Os depoi-
mentos são, no geral, muito ricos, envolvendo histórias de desa-
fios e conquistas e reflexões bem pertinentes, de grande utilidade
para a orientação de ações inclusivas. Também os artigos mais
teóricos são bastante esclarecedores e instigantes.

Os temas abordados são diversos, sendo que três mesas-
-redondas focalizam a deficiência visual, uma a surdez e a última,
que trata da acessibilidade físico-arquitetõnica, se volta tanto à
deficiência motora quanto à visual. A primeira mesa-redonda,
que inclui três depoimentos, aborda a utilização do Dosvox
como recurso para a educação de pessoas cegas. Os depoimentos
são fornecidos por três usuários e instrutores do Dosvox, a saber:
Naila de Oliveira, André Luiz Gomes, aluno do curso de Pedago-
gia da UFC e Paulo Roberto Cândido; professores com vasta ex-
periência junto a alunos com deficiência visual. Em seus relatos,
os autores revelam a importância que este sistema tem assumido
na vida de seus usuários e na prática pedagógica junto a alunos
cegos e com baixa visão, em diferentes níveis de escolaridade e
modalidades de ensino.

A segunda mesa-redonda focaliza a deficiência visual atra-
vés de dois artigos, os quais assumem perspectivas distintas, uma
mais subjetiva e outra mais objetiva. Os artigos são escritos por
Valton Miranda Leitão, médico e psicanalista, e Fernando Mon-
te, médico oftalmologista, respectivamente. No primeiro artigo,
Valton discute e estabelece relações entre significados atribuídos
às perdas visuais e constituição da subjetividade da pessoa cega,
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adotando referentes da teoria psicanalista e da antropologia, en-
tre outros. No segundo artigo, Fernando Monte aborda concei-
tos e níveis de deficiência visual, em uma vertente mais orgânica.
Os dois artigos se complementam, nos permitindo desenhar um
amplo painel sobre a deficiência visual.

A terceira mesa-redonda, que inclui quatro depoimentos, fo-
caliza a inclusão de universitários com deficiência visual no con-
texto da sala de aula. Os quatro depoimentos são oferecidos por
professores e alunos da UFC os quais compartilharam experiências
comuns, dois a dois, a partir de papéis diferentes. Luciana Lobo
e Ana Kristia Martins conviveram no curso de Psicologia, a pri-
meira como coordenadora do curso, professora e supervisora de
estágio na área da Psicologia Escolar, e a segunda como aluna
com deficiência visual. Cláudio Marques e Donaldo Lima convi-
veram no curso de Pedagogia, no âmbito da disciplina Pesquisa
Educacional I, o primeiro como professor e o segundo como alu-
no cego. Neste arranjo com duas duplas, cada um destes atores
nos fala, portanto, a partir de lugares diferentes e complementa-
res, o que é muito enriquecedor. Enquanto Luciana Lobo relata
como a inclusão de alunos com deficiência vem sendo tratada
no curso de Psicologia e discute o tema da inclusão escolar, com
base em teorias psicológicas, Ana Kristia descreve e analisa suas
experiências com as disciplinas, professores e colegas de curso.
Enquanto Cláudio Marques relata sua experiência como profes-
sor de um aluno cego e descreve sentimentos, relações e procedi-
mentos adotados, Donaldo Lima conta como vive e experimenta
a cegueira, dentro e fora da sala de aula.

A quarta-mesa redonda, que contém dois artigos, aborda a
inclusão de surdos no ensino superior. No primeiro artigo, Ana

élia Clementino Moura, membro da Coordenadoria de Con-
·ursos e Vestibulares da UFC, nos relata como tem sido tratada
n situação dos candidatos com necessidades especiais por ocasião
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dos exames vestibulares. No segundo artigo, Vanda Magalhães
Leitão, pesquisadora na área da surdez e professora da Faculdade
de Educação, apresenta uma questão muito atual nesta área: as
diferenças metadológicas do ensino direcionado a pessoas com
deficiência auditiva. Discute a Libras e defende a importância de
que seja aceita como a língua própria dos deficientes auditivos.

A quinta mesa-redonda, que inclui dois artigos e dois de-
poimentos, focaliza a acessibilidade física e a deficiência motora.
No primeiro artigo, Elisabeth Lopes, arquiteta, nos apresenta
o Programa de Acessibilidade que vem sendo desenvolvido na
Universidade de São Paulo, mostrando-nos a viabilidade da im-
plantação de um trabalho desta natureza na UFC. No segundo
artigo, Regina Lúcia Cunha, arquiteta e titular da Coordenadoria
de Projetas e Obras da Superintendência de Planejamento Físico
e Operações da UFC, apresenta e discute o trabalho que vem de-
senvolvendo nesta universidade, ressaltando a necessidade de tor-
nar os espaços mais acessíveis às pessoas com deficiência motara e
mobilidade reduzida. No primeiro depoimento, Clemilda Souza,
recém-formada em Biblioteconomia pela UFC, profissional com
deficiência mo tara, nos fala sobre como foi sua permanência na
universidade, mostrando as dificuldades que sentiu e desafios
que devem ser assumidos para que a acessibilidade física seja uma
realidade na UFC. No segundo depoimento, Nadja Pinho Pessoa
nos conta sua trajetória na UFC desde quando, como estudante
de graduação de Arquitetura, sofreu um acidente que a deixou
tetraplégica. Nadja teve uma participação significativa no Projeta
UFC Inclui e entre outras atividades, colaborou com as oficinas
de sensibilização realizadas junto aos alunos desta universidade,
através de parceria estabelecida com o Movimento Vida.
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Tema - A importância do Dosvox para a Educação de Pessoas
com Deficiência Visual

Mesa-Redonda I

Data/horário: 4a feira, 19 de abril de 2006, de 9 às 11 horas
Local: Auditório do Centro de Tecnologia, Campus do PICI -
Bloco 710
Palestrante:
Prof Dr. José Antônio dos Santos Borges (autor do DOSVOX,
UFRJ - Núcleo de Computação Eletrônica - NCE)

Depoimentos:
profa. Naila Maria de Oliveira (Pedagogia - UFC /Instituto dos
Cegos do Estado do Ceará e Centro de Apoio Pedagógico - CAP)
André Luis Gomes (Instrutor de DOSVOX, aluno da Pedagogia
/ UFC - 3° período, bolsista do Projeto Acessibilidade)
Prof. Paulo Roberto Cândido de Oliveira (Sociedade de Assistên-
cia aos Cegos de Fortaleza- SAC)



98 I INCLUSÁO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Mediadora:
Prafa Dr= Ana Karina Morais de Lira (Faculdade de Educação/
UFC, Coordenação do Projeto UFC Inclui)


