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Resumo Mobilizados pelas discussões atuais ede vivências de estudo com alunos surdos na 

graduação, cresce o desejo de problematizar a inclusão no Ensino Superior público, na perspectiva 

de projetar, aos mesmos, melhores condições de atendimento. Este trabalho objetiva apresentar um 

projeto de pesquisa do mestrado, em andamento, do Programa de Pós-Graduação em Educação- 

POSEDUC da Universidade do Estado do Rio Grandedo Norte-UERN. A pesquisa tem como título 

“A Relação Pedagógica Professor, Intérprete de LIBRAS e Aluno Surdo do Curso de Pedagogia da 

UERN”, na qualanseia-se analisar a relação tríade inerente aos sujeitos: professor, intérprete e aluno 

surdo no espaço da sala de aula, vislumbrando um processo de ensino e de aprendizagem inclusivos. 

Algumas questões que permeiam essa discussão estão pautadasna tentativa de saber se o aluno surdo 

realmente está incluído na sala de aula do ensino superior? O intérprete e o professor são parceiros 

nesse processo de ensino e aprendizagem dos surdos?Quais as dificuldades que o intérprete tem nessa 

relação de contato com o professor, aluno surdo e/ou no próprio momento da interpretação? O 

professor depende exclusivamente do intérprete para dar aula ao surdo? O professor e o intérprete 

tem mobilizado sua formação nesse processo de inclusão? Na metodologia apresentada no trabalho 

com o método (auto) biográfico os sujeitos narraram suas experiências de vida, refletem sobre essas 

trajetórias e encontram outros caminhos a percorrer, outras possibilidades. Os sujeitos da pesquisa 

são três: um professor do Curso de Pedagogia, Campus Central da UERN, um intérprete de LIBRAS 

e um aluno surdo egresso do Curso de Pedagogia, Campus Central da UERN. Foram realizadas 

sessões (auto)biográficas com os sujeitos que narraram e relataram de forma escrita as suas vivências, 

realizadas anotações, gravações e registros fotográficos. A fundamentação teórica está ancorada em: 

Brasil (2004); Imbernón (2000), Freire (2008); Josso (2010); Mantoan (2006); Nóvoa e Finger 

(2010); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005). Pretende-se com esse escrito viabilizar 

reflexões pertinentes sobre a prática pedagógica entre professor, aluno surdo e intérprete de LIBRAS, 

repensar a formação desses sujeitos nessa interação contínua de contatos e construção do saber. 
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DISCUSSING THE TEACHING TEACHER RATIO, INTERPRETER OF POUNDS AND DEAF 

STUDENTIN HIGHER EDUCATION 

SUMMARY 



 

 

Mobilized by current discussions and experiences of study with deaf students at the undergraduate, 

grows the desire to question the inclusion in publishing her education in the perspective of design, 

the same, better service conditions. This study presents a research master's in progress, the Graduate 

Program in Education-POSEDUC State University of Rio Grande do Norte-UERN. The study is titled 

"The Pedagogical Relation Teacher, Interpreter and LBS Deaf Student Course Pedagogy UERN" in 

which yearns to analyze the relationship triad in her end subjects: teacher, interpreter and deaf student 

within the classroom, envisioning a process of inclusive teaching and learning. Some issues that 

permeate this discussion are guided by the attempt of whether the deaf student is really in clouded in 

the classroom of higher education? The interpreter and the teacher are partners in the process of 

teaching and learning of the deaf? What are the difficulties that the interpreter has this contact 

relationship with the teacher, deaf student and /or at the time of interpretation? The teacher depends 

solely on the interpreter to teach the deaf? The teacher and performer have mobilized its formation in 

the process of inclusion? In the methodology presented in the work with the method (auto) 

biographical subjects narrate their life experiences, reflect on the trajectories and find their ways to 

go, other possibilities. The subjects are three: a professor of School of Education, Central Campus 

UERN, an interpreter for deaf student pounds and egress from the School of Education, Central 

Campus UERN. Sessions were held (auto) biographical with the subjects who narrated and reported 

in writing their experiences, made notes, recordings and photographic records. The theoretical frame 

work is anchored in: Brazil(2004); Imbernon (2000), Freire (2008); Josso (2010); Mantoan (2006); 

Nóvoa and Finger (2010); Passeggi (2010); Sassaki (1997); Skliar (2005).The intention of this writing 

enable pertinent reflections on teaching practice between teacher, student ad deaf interpreter pounds, 

rethink the formation of these subjects in this ongoing interaction of contacts and knowledge 

construction. 
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