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Resumo Discutimos sobre as barreiras e as possibilidades com discentes surdos no Ensino Superior 

na esteira da construção de um trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. As expectativas indicadas, a partir do projeto de pesquisa do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica- PIBIC, cujo título Política de educação 

inclusiva, formação e prática: a relação entre o modelo de educação inclusiva e as práticas educativas 

desenvolvidas nas escolas públicas de Mossoró/RN” (2009-2011), o qual propunha uma discussão 

acerca da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva destinadas à escola pública de 

Ensino Básico com repercussão para a universidade levam a pertinentes discussões para o mundo 

acadêmico e exigem um esforço coletivo dos educadores com vistas à formação continuada. Antes 

no Ensino Básico e, mais recentemente, na universidade com o Projeto PIBIC intitulado A 

Perspectiva (Auto) biográfica: um Retrato dos Saberes e Experiências da Inclusão de Alunos Surdos 

da UERN (2011 e 2012), abrem um leque de possibilidades de crescimento para a prática quanto ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, para a formação humana e o desenvolvimento profissional docente. 

Objetiva relatar a experiência de uma educadora, uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais, de 

uma graduanda e um discente surdo do Curso de Pedagogia, Campus Central da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte- UERN que, na esteira da construção de um trabalho de conclusão 

de curso percebem-se aprendentes, rompem obstáculos, quebram grilhões e partem para um trabalho 

em seu diálogo entre a LIBRAS e a Língua Portuguesa.Os autores que fundamentam são: Josso 

(2010); Mantoan (2006); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005). Pensa o alcance do ponto 

de vista do caminho de minimização desses limites quanto aos sujeitos envolvidos, de alerta para os 

sujeitos acadêmicos ouvintes e surdos, do encolhimento das barreiras físicas, atitudinais, 

procedimentais e conceituais. Entende a via da aproximação, da escuta, da sensibilidade ao outro, da 

entrega como porta para a superação das barreiras a partir da instalação de uma rede de solidariedade. 

Apontou o exercício da (Auto) Formação. PALAVRAS-CHAVE: Memória. (Auto) Formação. 

Trabalho de Conclusão de Curso. Surdo. MEMORY SIZE (AUTO) TRAINING ON MAT 

CONSTRUCTION OF A WORK OF COMPLETION OF COURSE WITH HARD OF HEARING  



 

 

SUMMARY Discussed the barriers and opportunities with deaf students in higher education in the 

wake of the construction of a final paper of the Education Course at the University of Rio Grande do 

Norte Expectations indicated from the research project of the Institutional Program for Scientific 

Initiation Scholarship-PIBIC, entitled Policy on inclusive education, training and practice: the 

relationship between the model of inclusive education and educational practices developed in the 

public schools of Mossoró / RN "(2009-2011), who proposed a discussion of Special Education in 

the Perspective of Inclusive Education aimed to public school for basic education with repercussions 

for the university lead to discussions relevant to the academic world and require a collective effort of 

educators with a view to continuing education. Before the Primary and, more recently, the university 

with the Project PIBIC titled Perspective (Auto) biography: A Portrait of Knowledge and Experiences 

of Inclusion of Deaf Students UERN (2011 and 2012), opens a range of possibilities for growth 

practice as teaching, research and extension, to the human and professional development. Objectively 

report the experience of an educator, one interpreter of Brazilian Sign Language, a graduate student 

and Deaf Education Course, Central Campus of the State University of Rio Grande do Norte-UERN 

that in the wake of the construction work course completion learners perceive themselves, break 

barriers, break chains and set off to work on his dialogue between LBS and language that Portuguese 

language. The authors are: Josso (2010); Mantoan (2006); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar 

(2005). Think about the range of view of the way to minimize these limits for the individuals involved, 

alert for the deaf and hearing subjects academics, the shrinking of physical barriers, attitudinal, 

procedural and conceptual. Understands the rapprochement, listening, sensitivity to others, such as 

door delivery for overcoming the barriers from the installation of a network of solidarity. Pointed the 

exercise of (Auto) Training. KEYWORDS: Memory. (Auto) Training. Completion of course work. 

Hard of hearing. 
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