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RESUMO

A comunicação tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa-intervenção desenvolvido em uma instituição privada de ensino superior, 
localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover a inclusão na universidade de jovens alunos com deficiência 
intelectual, maiores de 18 anos. O objetivo desse projeto foi investigar a possibilidade de inclusão de alunos com deficiência intelectual, no 
ambiente universitário, a partir do trabalho em diferentes Oficinas de Arte, promovidas por professores do quadro da universidade e professores 
convidados para o projeto. Nesse contexto de pesquisa se consolidou o diálogo entre as práticas de professores da universidade e professores 
especializados em arte/educação com grupos inclusivos, oriundos de uma instituição de referência no campo da Educação Especial, que puderam  
desenvolver diferentes projetos no formato de oficinas: Oficina de Desenho Vivo, Oficina de Animação, Oficina de Dança, Oficina de Papel 
Reciclado e Oficina de Fotos&Grafias. O foco de análise dessa comunicação está no trabalho específico, desenvolvido na Oficina de Fotos&Grafias, 
durante os meses de setembro a dezembro de 2016, envolvendo a participação de um grupo de 8 alunos, 2 rapazes e 6 moças, todos com 
deficiência intelectual. O objetivo foi investigar o potencial inclusivo da linguagem da fotografia como meio e mediação de processos inclusivos no 
ambiente universitário. O trabalho foi desenvolvido na universidade, uma vez por semana, totalizando 12 encontros de 2 horas/aula cada um, 
com foco na investigação sobre como os jovens se apropriam da fotografia como forma de comunicação, expressão e de interação social. 
Algumas questões centrais orientaram a investigação, tais como: A) Como o grupo de jovens com deficiência intelectual se relacionam com a 
linguagem da fotografia e a partir da fotografia? B) Que narrativas constroem sobre si e seu universo circundante a partir da produção de 
fotografias no ambiente da universidade? C) De que forma a fotografia pode mobilizar a interação com outros jovens estudantes no ambiente 
universitário? D) Como o trabalho no formato de oficinas pode favorecer a inclusão do grupo no ambiente universitário? A partir do trabalho 
desenvolvido durante a pesquisa-intervenção observamos a apropriação da linguagem da fotografia pelo grupo como forma de expressão e de 
produção de imagens que falam de si, da relação com o outro e das interações estabelecidas no ambiente universitário. As estratégias 
metodológicas construídas na oficina resultaram não apenas na potencialização da produção de imagens pelos jovens, mas também fomentaram 
processos subjetivos e socializadores mediados pela fotografia. O trabalho na Oficina de Fotos&Grafias propiciou elementos para que o grupo de 
jovens com deficiência intelectual pudesse interagir com imagens, experimentá-las como uma possibilidade de contar e compartilhar histórias e, 
por outro lado, caracterizou-se como uma estratégia de trabalho inclusivo na universidade, abrindo espaço para a continuidade do trabalho e a 
incorporação do projeto de forma mais ampla pela instituição universitária. Concluímos que a pesquisa-intervenção ofereceu fundamentos 
teóricos e metodológicos para a abertura de processos inclusivos no ambiente universitário a partir do trabalho desenvolvido com a 
Arte/Educação.
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