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RESUMO 

O presente artigo científico retrata a importância do design na 

inclusão de crianças com necessidades especiais, caracterizada 

por surdez, em ambiente escolar. Usaram-se como metodologia 

as pesquisas bibliográficas e de campo para se chegar aos 

resultados da pesquisa. Buscou-se analisar como está o 

parâmetro atual das escolas de Educação Infantil quanto à 

inclusão de alunos com deficiência e buscar a adaptação de livros 

didáticos, a partir de informações gráficas, como solução viável 

para melhorar essa inclusão nas escolas, que atualmente se 

encontra carente de recursos..   

ABSTRACT 

This scientific article portrays the importance of design in the 

inclusion of children with special needs, characterized by 

deafness, in the school environment. Were used as research 

methodology literature and field to get to the search results. We 

tried to analyze how is the current parameter of the schools of 

kindergarten to the inclusion of students with disabilities and 

seek adaptation of textbooks, from graphical information, as a 

viable solution to improve their inclusion in schools, which 

currently is lacking resources. 
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1. INTRODUÇÃO 
A inclusão dos alunos com deficiência auditiva na escola tem 

como finalidade à interação desses com alunos que não têm 

deficiências, não só no meio escolar, mas perante a sociedade 

onde há ainda um grande preconceito com esse público em geral.  

O tema abordado refere-se a uma situação que possibilita a todos 

lutar contra alguns preconceitos, como a convivência de ouvintes 

e não ouvintes lado a lado nas atividades da educação infantil, na 

sociedade e entre outros. Assim, o presente estudo foi 

desenvolvido através da metodologia bibliográfica e de campo.  

Um dos grandes desafios enfrentados pelos professores de 

educação infantil em sua prática docente refere-se à adoção de 

uma postura adequada para o trabalho com turmas de crianças 

especiais e não especiais no mesmo ambiente. Tentar buscar um 

equilíbrio entre a aula desejada pelos alunos e a aula por ele 

planejada é uma importante responsabilidade do professor.  

O caminho para a transformação passa por negociações entre 

educador e alunos, que dependem de uma aproximação entre 

eles, do conhecimento dos alunos e da cultura escolar vigente, 

para que se possa posteriormente planejar e efetivar as desejadas 

mudanças. Diante do exposto têm-se a seguinte questão: Como o 

design pode contribuir na inclusão de crianças com deficiência 

auditiva no ambiente escolar? 

Sabe-se que muitas dificuldades existem para implantar uma 

nova visão de ensino, pois o preconceito acontece até mesmo 

pelos próprios pais dos alunos. Desta maneira, houve uma 

proposta de melhoria no relacionamento de crianças com 

deficiência auditiva a outras crianças, diminuindo o preconceito e 

distanciamento entre elas. Processo esse, desenvolvido através do 

seguinte objetivo geral: Analisar como o design pode contribuir 

para a inclusão de crianças com deficiência auditiva nas escolas; 

subsidiado pelos seguintes específicos:  

1. Avaliar como acontece a inclusão de crianças com 

deficiência auditiva na Educação Infantil.  

2. Promover materiais gráficos para o público infantil, 

visando maior conscientização sobre deficiência 

auditiva nas escolas.  

 

Uma nova visão de educação inclusiva, na infância, pode 

melhorar o relacionamento de crianças com deficiência auditiva, 

diminuindo o preconceito e distanciamento entre elas. 

2. METODOLOGIA 
O estudo em pauta situou-se na área da Educação Infantil, com 

enfoque na contribuição do design na inclusão das crianças com 

deficiência auditiva no ambiente escolar. Para se fundamentar 

nesse assunto, foram utilizadas as pesquisas de caráter 

bibliográfico e de campo. Para Gil (1999), a pesquisa tem um 

caráter pragmático, é um “processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental 

da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o 

emprego de procedimentos científicos”. 

Dentro dessa perspectiva, foi mostrado como materiais gráficos 

específicos irão auxiliar os professores a integrar crianças com e 

sem deficiência num mesmo ambiente. Nesse processo o design 

será mediador. Foi demonstrado como interagir nesse material e 



facilitar a aproximação e naturalidade das atividades, uns com 

mais desempenho e outros nem tanto, mas todos interagindo em 

um mesmo material escolar desenvolvido igualitariamente para 

todas as crianças. 

O conhecimento e a capacitação dos professores a esse tipo de 

material é que faz com que essa proposta de trabalho tenha 

sucesso, pois só assim há condições de aproximar crianças com e 

sem deficiência, sem prejudicá-las e nem fazer distinção alguma. 

Para realizar esse estudo foram buscados como apoio, revistas e 

livros especializados no assunto, artigos publicados em jornais e 

revistas e textos fornecidos por psicólogos, pediatras e pelos 

professores da área de educação especial, para que as crianças 

interajam umas com as outras através desse meio. 

O que foi proposto é que quaisquer crianças, com dificuldade 

auditiva ou não, tenham acesso às escolas comuns, possam ser 

aceitas sem dificuldade por parte dos pais e orientadores, com 

professores capacitados e utilizar na aula material apropriado e 

comum. O mais importante é que esse tipo de material escolhido, 

apropriado para todos sem exceção, esteja mais próximo dessas 

crianças, sem oferecer dificuldades de serem entendidos. O aluno 

pode perceber, então, que a interação entre elas é fundamental, 

essencial à interpretação da realidade. 

O ensino nesse material foi vinculado com a produção dos textos 

e ilustrações. O primeiro passo foi conhecer em que estágio os 

alunos e professores se encontram em relação à convivência com 

pessoas que tenham deficiência motora e auditiva. Estimular o 

aluno a falar e ouvir falar da deficiência como algo comum, 

normal. 

Outro passo foi estimular a criação de brincadeiras e grupos de 

estudo. Avaliá-los quanto ao seu relacionamento com o próximo. 

Retira-se, então, a visão de diferença entre indivíduos, que gera 

preconceito ao passar do tempo. As advertências feitas pelo 

professor em relação ao relacionamento pessoal serviram para 

aproximar cada vez mais as crianças e prepará-las 

psicologicamente. 

A pesquisa de campo foi primordial para comprovar os fatos 

levantados, visto que conforme afirma LAKATOS e MARCONI 

(1996): 

É a pesquisa em que se observa e 

coleta os dados, tal como ocorrem 

espontaneamente, no próprio local 

em que se deu o fato em estudo, 

caracterizando-se pelo contato 

direto com o mesmo, sem 

interferência do pesquisador. 

Dessa maneira, no estudo atual a pesquisa de campo foi de 

extrema importância, pois através dela foi possível comprovar 

situações reais impostas por pesquisas. Enfim o papel do design 

é oferecer soluções adequadas para problemas como esses, tão 

importante para a sociedade que está se formando, abrindo portas 

para os alunos, dando a largada, para que depois eles possam 

caminhar sozinhos de maneira mais igualitária possível.  

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A educação infantil especial sendo bem ensinada pode alcançar 

ótimos resultados dentro da escola e, principalmente, na 

sociedade se os futuros profissionais se empenharem em alcançar 

estes objetivos, ultrapassando as barreiras que os impedem de 

colocar em prática estes ideais de unificação das turmas. Será 

possível mostrar para a sociedade que os alunos com deficiência 

auditiva e os ouvintes podem caminhar juntos com respeito 

mútuo. 

3.1 Deficiência Auditiva 
Entende-se por deficiência auditiva a perda da sensibilidade 

sonora natural e comum a todos. Essa deficiência pode ter 

origens congênitas ou adquiridas. Quando são causadas por 

viroses maternas, doenças tóxicas desenvolvidas durante a 

gravidez, entende-se que essa é uma deficiência congênita, pois o 

indivíduo já nasce com ela. Já a adquirida, como o próprio nome 

retrata, pode ser causada por ingestão de remédios que lesam o 

nervo auditivo, exposição a sons impactantes, viroses, 

predisposição genética, meningite, etc. 

A deficiência auditiva ainda pode ser classificada como surdez ou 

hipoacusia. O surdo é quando sua audição não é funcional na 

vida comum. Enquanto que o hipoacústico é aquele cuja audição, 

ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva. 

Detectar a deficiência quando criança é uma tarefa que exige 

atenção. Normalmente percebe-se através dos estímulos sonoros. 

Uma criança de 0 a 5 anos que não responde ao bater das palmas 

ou ao chamar seu nome pode apresentar algum tipo de 

deficiência auditiva. Depois se verifica que eles observam o rosto 

dos pais ao falar com ele.  

No passado, quando não existiam estudos adequados sobre as 

deficiências acreditava-se que essas crianças apresentavam 

déficit de aprendizado, ou inteligência reduzida. Hoje, com as 

variadas linguagens de sinais, essas pessoas podem e devem ser 

incluídas à sociedade e cada vez mais se busca suprir essa 

deficiência. Vygostky (1989) considera que a criança de um 

modo especial aprende e se desenvolve de forma idêntica, 

preocupa-se com o desenvolvimento das funções mentais 

superiores da linguagem, abordando assim a temática dos jogos, 

brincadeiras e da imaginação. 

3.2 Parâmetros atuais sobre deficiência 

auditiva na Educação Infantil 
A Lei 7853/89 prevê a inclusão social de pessoas com 

deficiências em âmbito escolar. No entanto, garantir a inclusão 

desse público em qualquer escola não resolve o problema da 

discriminação. Isso porque não são todas as escolas que estão 

preparadas para essas pessoas. Para que a escola seja 

considerada inclusiva, não deve somente cumprir com as normas 

estabelecidas por lei, ela precisa está preparada fisicamente e 

democraticamente para todos. Os profissionais precisam estar 

capacitados e em constante atualização, a escola deve adaptar-se 

à nova realidade, ajustando sua didática, se preciso for, a todos e 

criando soluções para os desafios que serão encontrados. 

O que ainda está muito presente na realidade atual é o 

despreparo dos professores e das escolas para lidar com a 

integração dessas crianças na educação infantil. Algumas escolas 

reservam um lugar fixo para o aluno especial, seja na sala de 

aula ou no parquinho. A criança então terá a possibilidade de ir à 

escola comum, no entanto, não se sentirá comum uma vez que 

não poderá, por exemplo, decidir em qual local da sala de aula 

deseja ficar ou quais brinquedos poderá manusear. A sociedade, 

as escolas principalmente, devem se adaptar à necessidade de 



inclusão. O que se vê, no entanto, é justamente o oposto, a 

pessoa com deficiência lutando para se incluir na sociedade. 

A escola almejada para a sociedade deve ter em seu projeto 

educativo a ideia da diversidade, deve ser definida como uma 

instituição social que tem por obrigação atender a todas as 

crianças sem exceção, assim como ser: aberta, pluralista, 

democrática e de qualidade. De acordo com a UNESCO (1994), 

as boas escolas são boas escolas para todos os alunos, desde que 

cada uma possa melhorar a qualidade de seu trabalho pedagógico 

e elaborar de forma consciente o seu projeto. 

Para que a integração dos alunos portadores de necessidades 

auditivas em classe regular ocorra, a escola deve estruturar-se 

quanto aos recursos humanos, físicos, materiais e que mantenha 

um trabalho sistemático, visando a participação da família no 

processo educacional. 

3.3 Contribuição do design no processo de 

inclusão escolar 
Ao elaborar um material gráfico, tal como um livro didático, 

deve-se ter em mente que o leitor pode ser desde uma pessoa 

com todos os sentidos apurados, assim como um indivíduo 

carente de algum desses sentidos, seja parcial ou totalmente. Nas 

séries iniciais essa preocupação deve ser ainda maior, visto que o 

estudante ainda não é letrado. As crianças não têm o mesmo 

repertório de informações, não conhecem ainda as mesmas 

coisas. Como explicar para uma criança com deficiência auditiva 

e ainda não letrada o que são os sentimentos como amor, 

saudade, tristeza? É nesse sentido que a ilustração e, 

principalmente, um bom design contribui para esse 

procedimento. 

Em muitos livros didáticos infantis a informação é elaborada 

para o professor ou para os pais, quando na realidade deveria ser 

feita de uma maneira que o aluno pudesse entender sozinho o 

que lhe é solicitado. As perguntas e orientações dos exercícios, 

em muitos casos, são feitas somente por escrito, no entanto, 

crianças ainda não letradas não podem realizar essas tarefas 

sozinhas. A maneira ideal foi manter essas orientações por 

escrito, mas acrescentar ilustração visual, dessa forma o aluno 

primeiramente tenta entender o que lhe é solicitado e o papel dos 

pais e professores é apoiar o estudante nesse momento. A 

orientação provinda dos adultos não foi dispensada, inclusive 

porque essa não retrata somente um apoio técnico, porém 

psicológico e emocional para a criança. 

Quando a explicação em livros acontece somente de forma 

escrita é que os educadores têm maior dificuldade em orientar 

crianças com deficiência auditiva. Uma criança que possui o 

sentido normal da audição pode ser orientada através da 

orientação verbal e nem sempre precisa de auxílio individual, já 

para as crianças com deficiência auditiva e ainda não letradas, a 

orientação verbal poderá não resolver e a linguagem de sinais 

normalmente ainda não é entendida em sua totalidade na 

Educação Infantil. Assim, livros com uma didática mais bem 

elaborada, apostando nos recursos que o design gráfico pode 

oferecer, trouxe um avanço na qualidade de ensino. Essas 

crianças nem sempre precisaram de orientação individual, 

podendo se assemelhar de maneira igual às outras crianças, no 

processo de aprendizado. Os professores também são 

beneficiados, pois são acolhidos por uma técnica segura e que 

facilita o entendimento para crianças surdas ou ouvintes. 

3.4 Diminuição do distanciamento entre 

crianças 
A inclusão de crianças com deficiência auditiva logo na 

Educação Infantil acarretará numa maior aceitação ao longo da 

vida para todos, visto que crianças dessa idade normalmente não 

se importam com diferenças. Essas são criadas a partir do 

desenvolvimento cidadão e imposição da sociedade. Sendo 

assim, uma criança que já é acostumada, desde cedo a lidar com 

pessoas que possuem variados tipos de limitações, percebendo 

que essas podem ter a mesma capacidade de pessoas que não 

possuem deficiências, normalmente tende a ser um cidadão livre 

de preconceitos e discriminações.  

Tão logo uma criança surda pode resolver os mesmos problemas 

na escola, que uma criança ouvinte, a primeira deve reduzir em 

grande parte os impactos causados pela discriminação, por outra 

parte da população. Essa já crescerá com mais autoconfiança, em 

decorrência de não necessitar de atendimento especial contínuo 

dos professores durante sua formação escolar, além disso, terá 

mais autonomia na resolução de seus problemas e atividades, 

pois terá a consciência de que poderá realizar sozinho, boa parte 

de suas necessidades. Por sua vez, a criança que não possui 

deficiência que se relaciona com outras que possuem, ainda na 

infância, além de se tornar uma pessoa mais igualitária e livre de 

preconceitos, perceberá que durante seus estudos nas primeiras 

classes, os surdos presentes puderam realizar as mesmas 

atividades que todos, num grau comum de entendimento, em que 

uns se destacam mais e outros menos, mas todos utilizam o 

mesmo artifício de aprendizagem. 

4. DADOS DA PESQUISA 
A pesquisa foi realizada numa escola privada de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, localizada no bairro de Dois 

Irmãos, no Recife/PE. Contou-se com o apoio de uma professora 

da Educação Infantil, que leciona para alunos com faixa etária de 

04 anos. Durante uma semana foram propostas atividades 

diferentes, dispostas em folhas de papel, com uma visão gráfica 

elaborada pensando no aluno que não ouve. A turma é composta 

por vinte alunos, nos quais apenas um apresenta deficiência 

auditiva parcial.  

A docente foi entrevistada no início e no fim da semana em que 

foram aplicadas as novas atividades, com a finalidade de se obter 

resultados. No início da semana foi relatada a situação atual do 

estudante que possui deficiência auditiva quanto ao convívio com 

as outras crianças e na realização de atividades. Segundo a 

informante, a criança de maneira geral apresenta um bom 

relacionamento com as outras, no entanto, algumas a excluem de 

algumas brincadeiras devido à dificuldade de comunicação do 

mesmo, ou mexem em seu aparelho auditivo, por curiosidade. 

Quanto às atividades escolares, o estudante era sempre um dos 

últimos a concluir. 

Para essa semana de atividades propostas, a professora foi 

orientada a deixar esse estudante mais a vontade para escolher 

seus lugares na sala, na fila para sair da sala e durante a 

realização de atividades. A docente relatou que no início da 

semana, por costume esse aluno continuou fazendo as mesmas 

coisas que fazia antes, estranhou porque não era o primeiro da 

fila e antes de iniciar cada atividade, esperava ou pedia para que 

ela o explicasse, como era de costume. No entanto, ela tentou o 

acostumar, logo no primeiro dia, a fazer sozinho as atividades. 



Apesar da resistência, ainda no segundo dia, ela relatou que já 

houve evolução, o estudante ficou feliz ao conseguir entender e 

concluir sozinho as primeiras atividades do dia, sem necessitar 

de maiores explicações e sendo incentivando pela professora, que 

o parabenizou. 

Acredita-se que, se o trabalho persistir, as crianças o aceitarão 

melhor, ao perceber os elogios da professora e a capacidade 

natural na resolução de problemas. Ainda assim, ela recebeu 

algumas orientações de como tratar o estudante, sem o 

diferenciar dos demais, conscientizando-a de que isso, no futuro, 

será de extrema importância para o não ouvinte. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No decorrer desta pesquisa verificou-se a importância de incluir 

adequadamente crianças com surdez ou hipoacústicas e ouvintes 

ainda na Educação Infantil, adaptando a estrutura das escolas e 

do ensino para todos os alunos de uma só maneira. Percebeu-se a 

necessidade de aperfeiçoar os livros didáticos, através de um 

novo design para que crianças que não escutam, não tenham que 

se adaptar às escolas e ao material, mas que estes possam ser 

adequados a esses estudantes. Além de o redesign dos livros 

didáticos terem possibilitado uma nova forma de aprendizado 

igualitária para todos, permitiu aprimorar o aspecto psicológico 

de pessoas com deficiência auditiva, trazendo mais autonomia e 

confiança. 

 

6. ANEXO I 
Entrevista com professora de Educação Infantil. 

Execução: Aplicação de atividades com explicações ilustrativas, 

incentivando o aluno a interpretar, através das ilustrações, o que 

o exercício pede, sem grande participação do professor. 

Periodicidade da execução: Uma semana escolar (cinco dias) 

Faixa etária da turma: 04 anos 

Alunos com deficiência auditiva: 01 com deficiência parcial 

adquirida 

 

1) Qual costuma ser a maior dificuldade do aluno com 

deficiência auditiva, em termos de aprendizado? 

Nessa turma, o aluno com deficiência auditiva é mais 

disperso que os outros, normalmente após a explicação 

das atividades para a turma, ele me chama mais uma 

vez para explica-lo. É um aluno bastante interessado, 

apesar da pouca idade, é inteligente e gosta de 

participar das atividades extras, mas normalmente 

demora em concluir as atividades práticas. No processo 

de alfabetização  é que encontro maior dificuldade, 

pois ele não consegue repetir todas as palavras 

corretamente, devido à surdez, então não tenho como 

garantir se ele está entendendo. 

2) Como era o relacionamento do aluno X (com 

deficiência) com as demais crianças? 

Ele se relaciona bem, no entanto, algumas crianças não 

têm paciência em comunicar-se com ele, outras mexem 

no seu aparelho auditivo, o que o irrita. Percebo que os 

meninos o excluem um pouco mais do que as meninas, 

mas não chega a ser algo tão marcante. Nesses 

momentos eu procuro intervir para que não haja 

preconceito. Mas no geral, ele brinca com todos e se 

diverte como uma criança comum. 

3) Como acontecia durante as aplicações de atividades? 

Sempre ao aplicar um exercício a turma, eu fazia a 

explicação geral no quadro. A maioria compreendia de 

imediato, aos poucos alguns me chamavam para 

maiores orientações. O aluno X, porém, sempre pedia 

mais orientações, tão logo eu acabasse de explicar. 

4) Como a turma e o aluno X reagiu após o início da 

semana com execução de atividades voltadas para o 

entendimento da turma? 

De imediato todos estranharam. Eu entreguei a folha 

com atividade e pedi a turma que olhasse para a tarefa 

e tentassem entender o que é preciso fazer. Alguns não 

fizeram, ficaram esperando que eu chegasse perto. 

Assim que terminei de passar esse recado, o aluno X 

levantou e me perguntou, como de costume, como era a 

atividade. Demorei um pouco até conseguir explica-lo 

que ele deveria entender sozinho, a tarefa dessa vez. 

No primeiro dia, com as primeiras atividades, ele se 

incomodou muito, até tentar fazer algumas, nem todas 

corretas, porém eu o parabenizei. Já no segundo dia 

notei um avanço e através do incentivo, o aluno foi se 

adaptando às novas normas. Ficou bastante feliz 

durante essa semana, quando não foi o último a 

concluir a atividade. Apesar do pouco tempo de 

aplicação, uma semana, mas pude perceber o quanto ter 

a mesma capacidade que os outros é importante para o 

emocional da criança. 
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