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Resumo A inclusão social tem sido amplamente discutida e a escola, por ser o local da sociedade que 

propicia maior interação, e formação, acaba sendo alvo da discussão a respeito do tema proposto. No 

caso da inclusão do aluno com surdez, o maior obstáculo enfrentado pelas escolas é o despreparo do 

professor, por ser o aluno usuário de outra língua, a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), diferente 

daquela usada pela maioria das pessoas e, também pelo professor. Assim, trabalhar com o aluno surdo 

inserido em uma sala regular de ensino que, por sua vez, têm alunos ouvintes usuários da língua 

portuguesa oral, acaba provocando sérias dificuldades para o aluno surdo no plano da comunicação 

e, consequentemente, na acessibilidade curricular. Podemos ver que o governo brasileiro tem 

implementado medidas que auxiliem a comunidade surda a participar como membros efetivos da 

sociedade. Constata-se a implementação de políticas públicas inclusivas para atender as necessidades 

dos alunos surdos, assim também como a promulgação de lei que defende a presença de intérpretes 

em sala de aula em que eles estudam. Diante desse problema, a presente pesquisa pretendeu identificar 

e analisar as estratégias e os recursos utilizados pelos professores de uma aluna surda que freqüenta 

o curso de pedagogia. Para tanto, esta pesquisa utilizou como um instrumento de coleta de dados a 

observação e registro escrito das atitudes dos professores durante as aulas, diante da aluna surda. 

Foram feitas observações durante 4 semestres letivos do curso de Pedagogia, totalizando 20 

professores observados. O registro escrito foi feito por meio de um diário de bordo. Uma análise 

preliminar constatou que, é notável o quanto à presença da intérprete serviu como um apoio para os 

professores, pois eles na maioria das vezes se dirigiam a esse profissional ao invés de interagirem 

com a aluna surda. Constatou-se também que a presença de um aluno surdo em sala não representou 

desafio para alguns professores, justamente porque não cabia a eles a comunicação direta com o 

aluno, pois havia a intérprete para fazer a ponte entre eles. Concluiu-se que a presença do intérprete, 

da mesma forma que propicia a inclusão do aluno com surdez, pode constituir-se em um elemento 

que dificulta a interação entre professor e aluno surdo, pois os professores confiam a tal ponto no 

profissional que acabam delegando a ele a responsabilidade não só da comunicação, como também 

no que se refere à transmissão e explicação do conteúdo. 
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