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RESUMO:

O presente estudo procurou refletir sobre o verdadeiro sentido da inclusão dos alunos com deficiência
auditiva de forma integral no ensino regular. Para isso, foi realizado um estudo de caso, sobre um aluno
com deficiência auditiva em uma escola estadual no município de Poço Verde - SE. Nesse estudo foi
abordado o relacionamento com a família, os colegas de turma e as barreiras encontradas para o
desenvolvimento sócio-afetivo, que está atrelado à capacidade de aprendizagem. Dentro desse contexto, o
caso foi analisado e clarificado para compreendemos as barreiras que vêm contribuindo para sua exclusão
no processo de ensino-aprendizagem. Com o objetivo de aprimorar a linguagem escrita, falada, motora,
de atenção e concentração, com materiais e atividades adequadas às suas habilidades, estimulando a sua
participação de forma integral no meio em que vivem.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Inclusão; Deficiência Auditiva.

ABSTRACT:

This study aimed to reflect on the true meaning of inclusion of students with hearing impairment in full in
regular education. For this, we performed a case study on a student with hearing impairment in a state
school in the city of Poço Verde - SE. This study has addressed the relationship with family, classmates
and barriers encountered to the socio-affective, which is related to learning ability. Within this context, the
case was reviewed and clarified to understand the barriers that have contributed to their exclusion in the
process of teaching and learning. Aiming to improve the written, spoken, motor, attention and
concentration, with materials and activities appropriate to their abilities, encouraging their participation in
full in their environment.
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1. INTRODUÇÃO

A integração dos alunos com necessidades especiais na escola comum é um dos grandes desafios que a
educação enfrenta hoje, pois o ser humano é um ser social e cultural que vive por intermédio de regras e
costumes. Durante o seu processo de desenvolvimento, a aquisição da fala está fortemente ligada ao
mundo e com quais pessoas fazem parte de seu convívio.

Este trabalho vem refletir sobre o verdadeiro sentido da inclusão de alunos com deficiência auditiva no
sistema formal de ensino, e os termos da legislação em que essa, assegura a Educação Especial nas
instituições escolares públicas ou não, e quais as políticas públicas voltadas para este fim, como o
Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é uma das inovações trazidas pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação inclusiva, como nos diz Mantoan, Ropoli e Machado:

O Decreto Nº. 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o
Atendimento educacional Especializado, destina recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB ao AEE de alunos com
deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, matriculados na rede publica de ensino regular, admitindo o
cômputo duplo da matricula desses alunos em classes comuns de ensino regular
publico e no AEE, concomitantemente, conforme registro no Censo Escolar (2010,
p. 21).

No entanto, mesmo com leis que amparam a educação inclusiva, percebe-se que o atendimento aos
alunos com deficiência auditiva ainda é um grande desafio, uma vez que requer da comunidade escolar,
em especial os professores, o conhecimento e entendimento do processo de inclusão destes alunos no
ambiente escolar de forma integral, rompendo as barreiras da exclusão, promovendo assim, seu
crescimento e autonomia nos aspectos linguísticos, cognitivos, físicos, psicológicos, sociais e culturais,
promovendo também a sua autoestima.

Diante dessa, nova perspectiva da educação inclusiva, os educadores não podem e não devem criar
obstáculos para as inovações educacionais, ficando resguardado nos despreparo para lidar com essa
“nova” clientela, que nos faz perceber o quanto somos deficientes diante deles e vivemos rodeados dos
mitos e tabus que cercam o mundo dos deficientes auditivos. Como nos afirma Mantoan, Ropoli e
Machado, “Opor-se a inovações educacionais, resguardando-se no despreparo para adotá-los, resistir e
refutá-las simplesmente, distancia o professor da possibilidade de formar e de se transformar pela
experiência” (2010, p.15).

Neste sentido, a inclusão por si já é um grande desafio, maior ainda quando nós educadores não estamos
preparados para receber alunos com necessidades especiais, pois é vivendo com esta situação que
compreendemos que a qualificação para lidar com o novo, é reconhecer que os obstáculos fortalecem mais
a nossa prática, rompendo com as barreiras da exclusão e dos mitos e tabus que cerca o mundo dos
deficientes auditivos, favorecendo nossas experiências e metodologias que requerem mudança de atitude.

A Política Nacional de Educação Especial não é apenas uma ação política, mas também cultural, social e
pedagógica que visa o desenvolvimento e a defesa do direito de todos os alunos estarem juntos,
aprendendo e participando do processo educacional sem nenhuma discriminação.

Entretanto com a implantação da AEE que muda substancialmente a assistência na educação, se tornando
uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva, essa visa identificar o pleno desenvolvimento dos alunos de necessidades especiais, se
organizando para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e à participação dos alunos com
deficiência, e dos demais que são público alvo da Educação Especial, nas escolas comuns.
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Segundo, o artigo 2º da resolução CNE/CEB nº 4/2009, o AEE tem como função complementar ou
suplementar, a formação do aluno por meio de disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e
estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade, e desenvolvimento de sua
aprendizagem, enquanto o artigo 3º diz que a Educação Especial se realizará em todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo educacional. Já no artigo 12º diz
que, para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência
e formação específica para a Educação Especial.

Para Damázio e Ferreira (2009), a educação escolar de crianças com deficiência auditiva nos faz refletir
não só as questões referentes aos seus limites e possibilidades, mas também, aos preconceitos existentes
nas atitudes da sociedade para com elas. As pessoas com deficiência auditiva enfrentam inúmeros
entraves para participar da educação escolar, decorrentes da perda da audição e da forma como se
estruturam as propostas educacionais das escolas.

Sendo assim, houve este estudo pela necessidade de buscar respostas para compreender como se dá o
desenvolvimento social do aluno com deficiência auditiva, sua linguagem, como se relaciona, quais as
barreiras e os medos, pois estudar alunos com deficiência auditiva não nos reporta somente a questões
relacionadas a seus limites e possibilidades, mas também aos preconceitos existentes nas atitudes da
sociedade para com eles. Muitos alunos com deficiência auditiva são prejudicados pela falta de estímulos
adequados ao potencial cognitivo, sócio-afetivo, linguístico e político-cultural e passam a ter perdas quanto
a sua aprendizagem.

A escola comum precisa implementar ações que tenham sentido para os alunos em geral, e que esse
sentido possa ser compartilhado com os alunos com deficiência auditiva. Mais do que a utilização de leis e
recursos, os alunos com essa deficiência precisam de ambientes educacionais estimuladores, que desafiem
o pensamento e explorem sua capacidade promovendo sua autonomia.

1.1. PROPOSIÇÃO DO CASO DAVI

Apresentação do Caso Davi:

Data de nascimento: 22/02/2001

Frequenta o 4º ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede estadual. Davi é o primeiro de uma
prole de dois. Segundo a sua mãe, ele vem de uma gravidez e parto normais, mas não lembra se ele
chorou. Foi amamentado no seio materno, neuropsicomotor normal, andando com um ano e falando com
um ano e cinco meses. Apresenta dificuldade para escutar, queixa-se de dores no ouvido e tem sono
agitado.

Davi é um garoto que gosta de ir à escola e acha importante estar na escola, porque é nela que vai
aprender a ler, escrever, desenhar e fazer contas. No entanto, só tem um amigo e nenhum predileto. As
atividades que mais gosta de fazer são desenhar e jogar bola, e as tarefas que sente mais dificuldade são
as que necessitam de leituras, pois o mesmo ainda não sabe ler. Quando tem alguma dificuldade ou
desejo, se comunica normalmente com a professora.

Segundo a professora, ele participa de todas as atividades, tendo dificuldade de leitura, de escrita e de
efetuar operações matemáticas. O aluno apresenta dificuldade para ouvir, o que acaba também refletindo
nas atividades realizadas em sala de aula, e não consegue articular as palavras, ou seja, parece ter a
língua presa, apresenta problema cognitivo principalmente na área de raciocino lógico, e é agitado, porém,
procura interagir com os colegas mesmo não encontrando boa recepção, pois eles o chamam de gago e ele
acaba ficando isolado.
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Ainda, segundo a professora, os pais estão buscando tratamento para ver até que ponto o problema da
audição interfere na vida escolar e social de Davi, que é uma criança que necessita de atenção e carinho.
Os pais estão preocupados com seu desenvolvimento escolar, procuram sempre estar nas reuniões
escolares, por outro lado, não demonstram ter total consciência dos direitos do filho à educação inclusiva,
para garantir seus direitos, e ao mesmo tempo esperam que ele melhore na escola e aprenda a ler.

O município ainda não oferece salas de recursos multifuncionais ou qualquer tipo de apoio para o
desenvolvimento das habilidades do aluno, e a escola por sua vez não oferece um ambiente adequado e
nem material para o atendimento de necessidades especial para o desenvolvimento da aprendizagem de
Davi.

O garoto foi avaliado pelo CREESE (Centro de Referência em Educação Especial), onde o mesmo foi
submetido à avaliação com queixa de aprendizagem e auditiva, mas segundo o relatório CREESE, Davi
comunica-se oralmente com problemas articulatórios. Sua lateralidade é cruzada com o olho esquerdo,
dificuldade à aquisição dos conceitos espaços-temporais. Ele reconhece as cores, tem noção de
quantidade, mas ainda apresenta raciocínio lógico matemático pré-operatório e desconhece as letras do
alfabeto. Apresentou déficit na área da memória e em conclusão visual. Demonstra pouca habilidade
motora para a escrita, haja vista grafismo com traço forte e espelhamento. De modo geral, a criança
revelou imaturidade do pensamento e certa fadiga mental, contudo o problema da audição devera ser
avaliado para sabermos até que ponto vem interferindo na aprendizagem.

2. ANÁLISE E CLARIFICAÇÃO DO PROBLEMA E A PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO CASO DAVI:

2.1. Análise e Clarificação do Problema

Após analisar o caso, observou-se que Davi é uma criança carinhosa, porém às vezes, fica agitada sem
querer fazer atividades, talvez esta situação se dê por seu relacionamento com a turma, que não é
agradável, pois, os colegas ficam zombando dele por não conseguir articular as palavras, como dito aqui
anteriormente, fazendo com que ele fique triste e isolado. Davi considera sua professora como melhor
amiga e gosta de estar na escola.

Com relação aos aspectos cognitivos, têm habilidades para realizar as atividades de artes (desenhos) e
participa dos jogos pedagógicos, quanto às demais atividades, participa de todas, mas executa com
dificuldades principalmente, as relacionadas à leitura já que o mesmo não lê.

O aluno vem sendo promovido de série a cada ano, mas sua aprendizagem continua em atraso. Pode-se
salientar ainda as manifestações ligadas à deficiência auditiva, que compromete o desenvolvimento de
suas potencialidades estão relacionadas ao fato do descuido da família com relação à avaliação e consulta
a especialista da área de saúde, e a situação socioeconômica, bem como o despreparo da professora da
sala de aula, comum por falta de formação e de uma prática pedagógica para pessoas com deficiência
auditiva.

Outros aspectos são a falta de Atendimento Educacional Especializado na rede municipal que o aluno
reside, a violação do direito legal de uma educação, onde possa desenvolver a leitura e a escrita, pois
segundo o Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei de número 10.436, de 24 de
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei 10.098 de 19 de
dezembro de 2000, traz o art. 16 que a modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, deve
ser ofertada aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em turno distinto ao da
escolarização, por meio das ações integradas entre as áreas de saúde e da educação, resguardado o
direito de opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade.

Neste sentido, apontamos a falta de consciência da família em relação aos direitos de seu filho, o
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despreparo da professora da sala de aula comum para lidar com este tipo de situação, além da falta de
espaço adequado, de recursos e de materiais pedagógicos necessários ao desenvolvimento das habilidades
cognitivas, sócio-afetivas, linguísticas, políticas e culturais. Sendo assim, enfocamos que os principais
problemas do caso estão voltados para os aspectos sociais, por exemplo, o relacionamento dos colegas
com Davi.

Como afirma Damázio e Ferreira (2009) “a escola inclusiva não atende adequadamente ao direito das
pessoas com surdez, pois não oferece a elas o ambiente social adequado ao seu desenvolvimento”.

2.2. Proposta de Solução do Problema:

Diante dos problemas apresentados neste caso, como, linguagem, contexto de vida e cognitivo,
salientamos o pensamento de Damázio e Ferreira:

(...) que apontam para a necessidade urgente de repensar a educação escolar
dos alunos com surdez, tirando o foco do confronto desta ou daquela língua e
buscando redimensionar a discussão acerca do fracasso escolar, situando-se no
debate acerca da qualidade de educação escolar e das práticas pedagógicas
(2009, p.8).

Neste sentido, podemos dizer que a alfabetização de Davi é responsabilidade do trabalho em conjunto
entre a escola, a família e o AEE, onde juntos buscarão subsídios para o desenvolvimento de recursos
pedagógicos e peculiares a Davi, bem como estabelecer uma comunicação entre a criança e seus pares
(colegas), professor e demais integrantes da escola, para que o mesmo vença as barreiras da exclusão
escolar e desenvolva suas habilidades de forma consciente.

As alternativas de parcerias e serviços disponíveis no município também são de grande importância para o
desenvolvimento de Davi, afinal farão a diferença se ele tiver acesso à otorrinolaringologista, a
fonoaudióloga, psicóloga e/ou assistente social para pode fazer uma melhor avaliação de sua deficiência
auditiva, e estimula a sua autoestima.

Outro aspecto importante é o trabalho em conjunto do professor do AEE com o professor da sala de aula
comum que poderá desenvolver atividades levando em consideração as necessidades do aluno, que gosta
de estar na escola, e das atividades com desenhos podendo inserir nestas atividades outras que possam
se integrar nesse contexto, buscando despertar o gosto pela leitura e aperfeiçoamento da mesma. Como
afirmam Damázio e Ferreira (2009):

Ler é, além da atribuição de significados a imagem gráfica segundo o sentido que
o escritor lhe atribui à relação que o leitor estabelecer com a própria experiência,
por meio do texto assim, envolver aspectos sensoriais, emocionais e racionais
(Damázio apud E. Martins, 1982:17).

Sendo assim, cabem aos profissionais da educação envolvidos em promover e valorizar todo e qualquer
nível de desempenho cognitivo, buscar alternativas que aumentem sua independência produtiva e a
integração do aluno em estudo, no meio escolar e social com autonomia, por meio das atividades de como
trabalhar a consciência corporal com atividades psicomotoras, físicas e recreativas, para que possa assim
melhorar a orientação espaço temporal, continuação do processo de alfabetização, e mediante materiais
ilustrativos, estimular a memória a curto e longo prazo através de fatos do dia a dia e também a
expressão oral com jogos criativos, narrações de histórias, dramatizações, bem como, trabalhar conceitos
matemáticos através da informática ou tecnologia assistiva que se propõe a romper as barreiras externas
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que impedem a atuação e participação das pessoas com deficiência em atividades em espaços de interesse
e necessidade.

Bersch (2009), estabelecendo regras e limites, elogia as ações positivas e, não enfatiza o erro, mas busca
alternativas em atividades acolhedoras e significativas que estimulem a socialização favorecendo o
entrosamento de toda a turma na sala de aula, estas ações promoverão mudanças significativas no
comportamento e no desenvolvimento cognitivo de Davi, fazendo com que ele se desenvolva
satisfatoriamente no âmbito escolar e/ou social. Vale ressaltar também que o papel da família em parceria
com os profissionais do AEE é de suma importância para que os objetivos traçados sejam alcançados.
Como afirma Mantoan (1997), “estas ações objetivam torná-las cada vez mais aptas a viverem, a se
integrarem socialmente e, portanto mais próximas da normalidade”.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Atualmente existe uma grande preocupação em oferecer um bom AEE às pessoas com deficiências
auditivas. Não só a oferta do AEE é suficiente, e pensando nesta situação o nosso trabalho está atrelado à
teoria de Alvez, Ferreira e Damázio, pois segundo os mesmos:

A construção de um caminho pedagógico para o Atendimento Educacional
Especializado-AEE para pessoas com surdez, numa perspectiva inclusiva, com
base em princípios decorrentes dos novos paradigmas, tem encontrado
dificuldades para se efetivar, em virtude de problemas relacionados a decisões
político- filosóficas, pedagógicas, metodológicas e de gestão e planejamento da
escola brasileira (2010, p.6).

As novas políticas educacionais do Brasil, durante as últimas décadas, vêm buscando direcionar seus
objetivos em uma educação que possibilite superar as barreiras que cercam o ser humano, a sociedade, a
cultura e a linguagem que se apresentam de forma fragmentada, para que possam consolidar uma
perspectiva de inclusão de todos, em especial as pessoas com algum tipo de necessidade especial, ou seja,
uma política pública de educação especial para pessoas com deficiência, em especialmente as pessoas com
surdez ou deficiência auditiva, que ultimamente tem se tornado promissor no ambiente escolar e nas
práticas pedagógicas institucionais. No entanto, por mais que essas políticas educacionais estejam
definidas, ainda há muitas questões para serem discutidas, definidas e redefinidas, principalmente no
espaço escolar, como dizem Alvez, Ferreira e Damázio:

(...) Por mais que as políticas estejam definidas, muitas questões e desafios ainda
estão para serem discutidas, muitas propostas, principalmente no espaço escolar,
precisam ser revistas algumas tomadas de posição e bases epistemológicas
precisam ficar mais claras, para que, realmente, as práticas de ensino e
aprendizagem na escola comum pública e também privada apresentem caminhos
consistentes e produtivos para educação de pessoas com surdez (2010, p. 7).

Sendo assim, as políticas nacionais de Educação Especial, têm um papel fundamental que é o de
ultrapassar as barreiras da diferenciação que são marcadas pelos mitos e tabus que cercam o mundo dos
surdos e dos ouvintes, e na perspectiva inclusiva dessa política tem o desafio de vencer uma cultura de
diferenciação, onde as pessoas com ou sem deficiência são marcadas, pois, por mais que elas apresentem
características físicas ou biológicas diferenciadas, sempre nos igualamos diante das experiências, da
convivência, nas relações, ou seja, em todas as interações com o outro ser, logo não podemos ver as
pessoas com deficiência auditiva como incapazes. Segundo Alvez, Ferreira e Damázio:
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Não vemos a pessoas com surdez como deficiente, pois ela não o é, mas tem
perda sensorial auditiva, ou seja, possui surdez, o que a limita biologicamente
para essa função perceptiva. Mas, por outro lado, há toda uma potencialidade
do corpo biológico humano e da mente que canalizam e integram os outros
processos perceptuais, tornando essa pessoa capaz, como ser de consciência,
pensamento e linguagem (2010, p. 8).

Quando separamos as pessoas com deficiência auditiva das ouvintes estamos negando o ser capaz, e ao
mesmo tempo negligenciando seu potencial e a sua capacidade notória que são visíveis à pessoa com esse
problema, pois devemos romper com o embate gestualista e oralista que só tem prejudicado o
desenvolvimento e as habilidades destas pessoas.

Não podemos ver a questão do fracasso escolar apenas pelo marcado da língua, mas também pela falta de
qualidade e eficiência das práticas pedagógicas que não visa buscar o pleno desenvolvimento das
habilidades das pessoas com deficiência auditiva. Damázio e Ferreira (2009) afirma que “é preciso
constituir um campo de comunicação e interação amplo, possibilitando que as línguas tenham o seu lugar
de destaque, mas que não seja o centro de tudo o que acontece nesse processo”. Porém, devemos discutir
a presença da pessoa com surdez no ambiente escolar e social, já que ela que age, dá sentido e interage.

Nesse contexto, devemos centrar a atenção, primeiramente no potencial natural que as pessoas com
deficiência auditiva têm, independente de sua deficiência, diferença e limites, pois essas pessoas precisam
ser estimuladas e trabalhadas no espaço escolar como um ser que possui uma deficiência, mas essa
deficiência não pode apenas provocar diferenças e limitações, devem ser reconhecidas e valorizadas.

O AEE na perspectiva inclusiva estabelece a compreensão e o reconhecimento do potencial e da
capacidade das pessoas com deficiência auditiva ou surdez, e ao mesmo tempo o seu pleno
desenvolvimento e aprendizagem onde a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva
disponibiliza serviços e recursos, considerando também a obrigatoriedade dos dispositivos legais, que
determinam o direito de uma educação bilíngue, em Libras e língua portuguesa brasileira para essas
pessoas, dependendo do caso.

Segundo Freire (1987, p. 3) “a educação é um processo contínuo e tem por finalidade precípua auxiliar o
homem a edificar a sua própria personalidade e tornar-se de maneira ativa e criativa no mundo em que
vive”. Ainda segundo a Lei de Diretrizes e de Bases:

O ensino de 1º e 2º graus que atualmente é o ensino fundamental e o ensino
médio da educação básica, tem por objetivo geral proporcionar ao educando a
formação necessária do desenvolvimento de sua personalidade como elemento de
auto-realização, preparação para o trabalho e para ao exercício consciente da
cidadania[4].

3.1. O professor e a inclusão dos alunos com deficiência auditiva

A inclusão dos alunos com necessidades especiais é um dos grandes desafios que a comunidade escolar
atualmente vem “enfrentando”, principalmente quando refletimos sobre o verdadeiro sentido da inclusão
dos alunos com deficiência auditiva e a necessidade de formar profissionais que atendam as necessidades
da inclusão desses alunos. Mesmo tendo consciência das leis que amparam a educação inclusiva,
percebe-se que o atendimento as crianças e jovens com necessidades educativas especiais, ainda hoje é
um grande desafio, uma vez que requer de toda a comunidade escolar e principalmente dos educadores, o
conhecimento do atendimento no processo de inclusão de forma integrada e inclusiva. Como nos diz Bock
e Bersch:
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Garantir as condições de acessibilidade é uma parte importante do processo de
inclusão dos alunos com deficiência e, neste empenho, estarão envolvidos o
próprio aluno, seus familiares, os gestores das redes de educação, os gestores e
professores da escola comum, alem de outros profissionais que poderão contribuir
com informações, conhecimentos e experiências que venham subsidiar e
qualificar o atendimento ao aluno. (2009, p.1)

Neste sentido a escola como um todo, deve ter a finalidade de trabalhar o desenvolvimento integral de
todas as crianças com necessidades especiais ou não, promovendo seu crescimento nos aspectos
linguísticos, socioculturais, físicos, psicológicos e intelectuais, como nos afirma Beyer:

A escola que se pretende inclusiva em cujo espaço não existam campos
demarcados, do tipo, aqui estão os alunos “normais”, e ali os “especiais” ou os
“incluídos”, como se escuta com freqüência, põe em construção uma pedagogia
que não é nem diluída, face às necessidades educacionais especiais de alguns
alunos, nem extremamente demarcada ou terapêutica, em que se acaba por
acentuar as distinções pessoais (2006, p. 75).

O papel do professor tanto da sala de aula comum como do AEE é fundamental para o pleno
desenvolvimento e inclusão dos alunos com necessidades especiais, pois trabalhar com alunos com
deficiência auditiva é reconhecer que a educação inclusiva é um trabalho coletivo sendo necessário que
todos estejam engajados para contribuir no processo de ensino-aprendizagem desses alunos, e de todos
que estão integrados na educação escolar.

Nesse contexto a formação desses educadores é de suma importância, já que o mesmo lida diretamente
com esse público estabelecendo o contato inicial com eles, com suas famílias e com cada um dos
profissionais das diferentes áreas do conhecimento, estabelecendo compromisso com a aprendizagem,
com a autonomia e a integração desses alunos nos meios escolar e social.

3.2. O papel da família na inclusão dos alunos com deficiência auditiva

A participação da família no processo de inclusão escolar é fundamental, pois é ela que possui informações
indispensáveis e com maior propriedade a respeito do desenvolvimento ao longo dos anos, tanto nos
aspectos relacionados à saúde como a educação. Além do mais, é ela também que deve preparar seus
filhos para conviver fora do seio familiar, bem como fazer o acompanhamento do desenvolvimento de
ensino-aprendizagem de seus filhos.

Porém, apesar da importância da participação da família ser imprescindível, bem como as informações
disponibilizadas por ela para as intervenções por parte dos profissionais, tanto da saúde como da
educação, a presença dos mesmos no ambiente escolar, também é indispensável para o pleno
desenvolvimento dos seus filhos no contexto escolar.

Porém as coisas não acontecem dessa forma, pois muitos pais não se interessam pela aprendizagem dos
filhos e pelas atividades dos mesmos. Sendo assim, é necessário que se conheça os alunos e suas famílias
com as quais se lida para que o processo de inclusão ocorra de forma integradora.

4. METODOLOGIA

Ancorada na pesquisa bibliográfica através da coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão,
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bem como de entrevista semi-estruturada, realizada através do roteiro de preposição de um caso na
escola estadual São José, no município de Poço Verde-SE, essa foi a estratégia escolhida para o
desenvolvimento deste trabalho.

Pensando em melhor compreender as barreiras da inclusão que os alunos com deficiência auditiva
enfrentam, bem como, o atendimento a estes alunos, foi utilizada como instrumento de coleta de dados a
entrevista semi-estruturada, apoiada no roteiro para preposição de um caso em estudo, que por sua vez
este roteiro não foi respondido como um questionário, pois as questões nele têm o objetivo de orientar a
propor um caso, sem se preocupar em responder pontualmente às perguntas, e nem se limita a elas.

Nesse sentido MINAYO nos diz:

Através dela o pesquisador busca obter informações contidas na fala dos autores
sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra uma vez que se
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos autores, enquanto sujeitos-
objetos da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que esta sendo
localizada (2007, p. 57).

Ainda nesse sentido, TRIVIÑOS (1987), diz que através da entrevista semi-estruturada “valoriza a
presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a
liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”. Atrelado a este pensamento, a
proposição do caso em estudo aqui, trata da história de vida de um garoto de 11 anos de idade, que
estuda o 4º ano do ensino fundamental e que tem deficiência auditiva caracterizada através do estudo de
caso desenvolvido numa abordagem quantitativa e qualitativa, que se caracterizou também como uma
pesquisa diagnóstica da situação da aprendizagem, do social e da saúde.

O estudo foi realizado num povoado pertencente ao município de Poço Verde-SE, em uma escola Estadual.
Para isto, foi utilizado a observação direta e o roteiro para 24 preposições do caso em estudo, com
questões abertas contemplando às seguintes variáveis: conhecer e descrever o contexto educacional ao
qual o aluno está inserido, abordando suas dificuldades, habilidades, desejos, preferências, sexo, idade,
entre outras questões ligadas ao seu cotidiano na vida escolar. Ressaltamos que as informações foram
organizadas, procedendo-se à discussão com literatura pertinente. Baseado nestas informações, o trabalho
foi realizado no âmbito de uma visão mais específica sobre a inclusão de um aluno com deficiência auditiva
que é o foco deste estudo. Salientamos ainda, que em respeito à ética e ao anonimato dos envolvidos, não
foram identificados nominalmente, sendo identificados por codinomes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como propósito analisar a dinâmica, em relação ao estudo do caso de um aluno
com necessidade especial auditiva, buscando enfocar o universo em que está inserido, como os aspectos
ligados aos estudos, relacionamento com os colegas de classe e as barreiras que enfrenta no processo de
ensino-aprendizagem. Para análise desse estudo, utilizou-se como subsídio o roteiro de preposição do caso
em estudo e os referenciais que auxiliaram na fundamentação do mesmo. Com o propósito de acompanhar
de perto como é a educação do aluno com deficiência auditiva no ensino regular.

O estudo primou pelo respeito e valorização de suas potencialidades, não focando apenas as ações
educacionais no déficit e na falha do aluno, mas em pensar na situação do acesso e da “permanência”
desse aluno na escola. Faz-se necessário repensar a sua efetivação, bem como, o direito que o aluno tem
em relação ao acesso ao conhecimento e ao AEE.

Assim, o plano do AEE, no caso em estudo, buscou inserir recursos e parceiros que possibilitassem
eliminar as barreiras da diferenciação que impedem o aluno a ter acesso a um ensino de qualidade na
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turma que está inserida de forma inclusiva, pois acreditamos que é antes de tudo, a escola inclusiva que
deve se adaptar e se preparar para receber o aluno com necessidade especial e, que o mesmo tenha a
oportunidade de usufruir dos direitos, concepções e distribuição de atividades em sala de aula comum,
sem se sentir excluído.
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