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RESUMO

O estudo busca abordar a inclusão do aluno com surdez. O objetivo geral do estudo foi o de analisar de que forma tem sido realizado o processo 
de inclusão do aluno com surdez. Para tanto, também estabelecemos os objetivos específicos sendo que no primeiro buscamos identificar se o 
processo de graduação do pedagogo favoreceu a construção de competências necessárias para o trabalho com o aluno com surdez em sala de 
aula e o segundo objetivo que foi o de verificar de que forma a professora trabalha as práticas de inclusão de modo a atender as especificidades 
do aluno com surdez. Com relação à metodologia utilizada, optamos pela pesquisa com abordagem qualitativa, elegendo a pesquisa bibliográfica 
e de campo, tendo como instrumentos a entrevista e a observação para coleta de dados. Nosso sujeito de pesquisa foi uma professora regente de 
uma turma do 1º ano do ensino fundamental. Na nossa análise e interpretação dos dados utilizamos a categorização. Durante a análise dos dados 
obtidos por meio da entrevista e das observações surgiram duas categorias. A primeira foi referente aos aspectos relevantes relacionados ao 
tema inclusão na formação do pedagogo. E a segunda categoria foi referente às praticas pedagógicas do docente no processo de ensino e 
aprendizagem do aluno com surdez.  Partindo do nosso objetivo geral, constatamos que  o processo de inclusão do aluno com surdez na escola é 
realizado naturalmente, pois o educando faz uso de aparelhos auditivos e não usa a LIBRAS para se comunicar, sendo assim possui  uma boa 
comunicação. Com relação ao primeiro objetivo específico observamos que o processo de graduação deixa vácuos na formação inclusiva do 
pedagogo. O tema parece ser trabalhado somente por meio de palestras e eventos formais. Deste modo, torna-se necessário uma especialização 
na área de educação inclusiva para que o tema possa ser compreendido e praticado de fato pelos educadores. A professora entrevistada apesar 
de não possuir nenhuma especialização na área de educação de surdos ou educação inclusiva, aparenta ter consciência do seu papel em sala de 
aula com relação aos alunos que possuem algum tipo de deficiência. No que diz repeito ao nosso segundo objetivo, que são as estratégias 
didáticas utilizadas em sala, sublinha aspectos relevantes para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos em especial a do aluno que possui 
surdez moderada. Neste processo o professor é facilitador e as práticas pedagógicas do mesmo contribuem para o desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno. Observamos que em sala de aula a professora busca um contato mais visual com aluno, procurando sempre falar com o 
rosto na direção mesmo. Talvez pelo fato de o aluno fazer o uso de aparelhos auditivos e acompanhamento fonoaudiológico não há a 
necessidade de preocupações com relação aos aspectos linguísticos do mesmo em sala de aula. Após a análise dos dados obtidos na pesquisa de 
campo foi possível observar que a surdez não interfere de modo algum no cognitivo do aluno e a inclusão do educando está diretamente ligada às 
ações e a postura do professor diante das diferenças.

Educação e Licenciatura

Pedagogia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


