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RESUMO - A inclusão do deficiente auditivo no mercado de trabalho traz grandes 

benefícios para ambos os lados. Ao ser contratado e começar exercer as mesmas 

funções de um funcionário comum, recebendo o respeito de todos da organização, o 

deficiente percebe que não é tão limitado quanto parece, motivando a sempre me-

lhorar seu desempenho. 

INTRODUÇÃO - Responsabilidade social e inclusão social são temas que empresas 

vêm buscando abordar cada vez mais, pois o consumidor está cada vez mais exi-

gente, procurando empresas preocupadas com o meio ambiente e a sociedade. 

Porém, mesmo com as legislações, existe dificuldade em incluir os portadores de 

necessidades especiais auditivas por causa, principalmente, da comunicação. O 

Brasil ainda não está muito preparado para lidar com estes problemas, existem 

muitas dificuldades, mas, o portador de necessidades especiais merece ser visto na 

sociedade como uma pessoa comum, livre de preconceitos. 

OBJETIVO GERAL - Estudar a história sobre os portadores de necessidades espe-

ciais auditivas e analisar como o Brasil está em relação a números e leis para inclui-

los na sociedade e no mercado de trabalho.  

METODOLOGIA - Este projeto foi concluído com base nos artigos pesquisados pela 

internet, noticias e dados encontrados por fontes confiáveis e também com outros 

trabalhos procurados pela internet. Após analisar cada material, a pesquisa foi 

escrita, colocando todas as referencias das informações. 

HISTÓRIA DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA - Através da escola podemos construir uma 

sociedade onde todos vivam em harmonia e aceitem as diferenças e limitações 

lidando melhor com as necessidades de cada um. Desde a Antiguidade pessoas 

portadoras de necessidades especiais eram tratadas com diferença, os ouvintes na 

antiguidade greco-romana consideravam que os surdos não eram seres humanos 

competentes. Isto decorria do pressuposto de que o pensamento não podia se 

desenvolver sem a fala. Uma vez que a fala não se desenvolvia sem a audição, 

quem não ouvia, não falava e não pensava, não podendo receber ensinamento e, 

portanto, aprender. Este argumento era usado pelos gregos e romanos para aqueles 

que nasciam surdos, que inclusive em determinados momentos nesta época eram 

sacrificados. Na Idade Média os surdos eram vistos como não humanos neste mo-

mento, a partir de uma visão religiosa, pois para a igreja católica eles não poderiam 

ser considerados imortais já que não podiam falar os sacramentos. Apenas no final 
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da Idade Média, segundo SKLlAR (op. cit., 1996), esboçava-se um caminho para a 

educação do surdo que se colocava na forma de preceptora, isto é, um professor 

que se dedicava inteiramente a um aluno para ensiná-lo a falar, ler e escrever para 

que ele pudesse ter o direito de herdar os títulos e a herança familiar. Mas as pes-

soas ainda tinham ideias enraizadas da incapacidade do surdo. Na Idade Moderna 

se deu início da verdadeira educação do surdo iniciou-se com PEDRO PONCE DE 

LEÓN (1520 -1584), dirigida à educação de filhos de nobres. Ele é considerado o 

primeiro professor de surdos na história, cujo trabalho serviu de base para muitos 

outros educadores de surdos (LANE, op. cit., 1989). Ele conseguiu ensinar os sur-

dos a falar, ler, escrever e alguns chegaram a aprender filosofia. Desta forma ele 

demonstrou a falsidade das crenças existentes até aquele momento sobre os sur-

dos: religiosas, filosóficas e médicas (pois os médicos afirmavam que os surdos não 

podiam aprender porque tinham lesões cerebrais). O interesse das famílias dos 

nobres, para que seus descendentes surdos pudessem ter acesso aos direitos de 

herança, foi um fator importante para o reconhecimento do surdo como capaz, 

sendo as implicações legais mais importantes do que as religiosas ou filosóficas no 

desenvolvimento de técnicas para a oralização do surdo. Neste momento, a força do 

poder econômico da nobreza teve um peso considerável como impulsionadora do 

oralismo que começava a se estabelecer e que se estenderia até os dias de hoje.  

SURDEZ E TIPOS DE SURDEZ - Surdez é a perda total ou parcial do sentido da 

audição e há alguns tipos de surdez. No Decreto 5.626 (2005, p.1) “(...) considera-se 

pessoa surda àquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o 

mundo por meio de experiências visuais (...)”. Redondo e Carvalho (2001), afirmam 

que os deficientes auditivos são os surdos adultos que possuem a perda auditiva de 

leve a moderada, que viveram na década de 70 e 80 e davam grande importância ao 

Oralismo. Os mais jovens e que possuem a perda auditiva mais severa e profunda 

são chamados de surdos e eles estão buscando e lutando pelos seus direitos mos-

trando a todos que a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a segunda língua brasi-

leira, tendo a sua própria regra, como a língua portuguesa. Existem vários tipos de 

deficiência auditiva que variam de acordo com o grau da perda de audição. Segundo 

Redondo e Carvalho (2001), Roeser e Downs, Martinez fizeram um estudo e coloca-

ram a seguinte classificação para os limiares de audição; 

Audição normal – 0 a 5 dB 
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Deficiência auditiva suave – 16 a 25 dB 

Deficiência auditiva leve – 26 a 40 dB 

Deficiência auditiva moderada – 41 a 55 dB 

Deficiência auditiva moderadamente severa – 56 a 70 dB 

Deficiência auditiva severa – 71 a 90 dB 

Deficiência auditiva profunda – acima de 91 Db 

O SEESP (Secretaria de Educação Especial)(1997) explica que a pessoa parcial-

mente surdo é o portador de surdez leve e apresenta perda auditiva de até quarenta 

decibéis, fazendo com que a pessoa perca igualmente todos os fonemas da palavra, 

deixando a voz fraca ou distante, e essa pessoa é visto como desatento nas esco-

las. A perda leve da audição poderá trazer problemas articulatórios ou embaraços na 

leitura e/ou escrita. É portador de surdez moderada, a pessoa que apresenta perda 

auditiva entre quarenta e setenta decibéis, causando o atraso da linguagem e as 

alterações articulatórias. Essa pessoa tem dificuldade de diferenciação auditiva em 

ambientes ruidosos e não consegue compreender frases gramaticais complexas 

tendo a aptidão para a percepção visual. Pode se considerar surdo, o portador de 

surdez severa, a pessoaque tem a perda auditiva entre setenta e noventa decibéis, 

esse tipo de perda permite que a pessoa ouça ruídos fortes e familiares, começando 

a aprender a falar entre os quatro e cinco anos de idade podendo chegar a obter a 

linguagem. O portador de surdez profunda é a pessoa que apresenta perda auditiva 

acima de noventa decibéis, a gravidade dessa perda é tanta que o priva de identifi-

car a voz humana e impossibilita-o de adquirir a linguagem oral. Um bebê que nasce 

surdo articula imperfeitamente os sons, e esses sons podem desaparecer se não 

houver uma estimulação auditiva externa, pois através da estimulação é que conse-

guimos a linguagem oral, nesse caso, o a pessoa não consegue adquirir a fala. É 

uma tarefa muito longa e bastante complexa construir a linguagem oral, com a 

surdez profunda e é necessário ter o conhecimento do mundo sonoro para fazer 

com que a pessoa aprenda a utilizar todas as vias perceptivas, compreendendo a 

linguagem e aprendendo a se expressar. Segundo o Decreto 5.626 (2005, p.1), 

”Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 

um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz”. De acordo com Redondo e Carvalho (2001), cerca de 

10% da população dos países em desenvolvimento são deficientes auditivos. No 

Brasil já existem leis voltadas para os deficientes, mesmo assim elas demoram a 
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serem implantadas e ignoradas pela maioria das pessoas.As pessoas menos infor-

madas acham que todo surdo é mudo, mas não é verdade. Gil (2005) afirma que é 

errado dizer “surdo-mudo”, algumas pessoas não falam porque não aprenderam a 

falar, mas emitem algum tipo de som por isso não são mudas. Mudas são aquelas 

pessoas que não emitem som algum. Essas pessoas podem se comunicar através 

da linguagem de sinais.    

DIAGNÓSTICO E CAUSAS DA SURDEZ - A falta de estimulação nos primeiros 

anos de vida diminui o ritmo do processo natural de evolução infantil, atrasando o 

desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e da linguagem. Nesse proces-

so de estimulação está a avaliação diagnóstica. Redondo e Carvalho (2001) comen-

tam algumas características que preocupam e podem diagnosticar a surdez, então 

os pais devem levar ao pediatra, se a criança for muito quieta, não virar a cabeça 

procurando um barulho como um trovão, continua chorando mesmo quando a mãe 

tenta acalmar, ou quando chamam a criança pelo nome e ela não mostra interesse. 

Gil (2005) também aponta alguns sinais para se ter a certeza que a criança é porta-

dora da deficiência auditiva, sendo necessário averiguar que: as primeiras palavras 

começam a aparecer por volta dos três a quatro anos de idade, ao ser chamado não 

responde, não atende ao ser chamado quando está de costas, costuma falar com a 

voz muito alta ou muito baixa, não olha para os olhos de quem fala e sim para os 

lábios, omite e troca fonemas na fala e na escrita. Caso esses sinais sejam detecta-

dos, é necessário orientar os pais a procurarem um profissional especializado como 

um médico, otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo para fazer o diagnóstico. 

Redondo e Carvalho (2001) explicam que é muito importante que a surdez seja 

descoberta no início. Assim, os pais podem amparar a criança para que ela não 

tenha dificuldades no desenvolvimento da linguagem, e também no âmbito social, 

psíquico e cognitivo.  Segundo Almeida (2001), a triagem auditiva pode ser feita no 

GATANU, em São Paulo, que é o Grupo de Apoio à Triagem Auditiva Neonatal 

Universal e foi originado no dia 1º de maio de 1998. O diagnóstico precoce e de 

rastreamento é feito no período neonatal, onde começam a aparecer os primeiros 

parâmetros da linguagem, assim a criança que ainda mama começa a apresentar 

respostas ao próprio som. A expressão e a compreensão verbal da linguagem são 

adquiridas no período pré-escolar e através delas que se adquire o conhecimento. O 

rastreamento da criança com a deficiência auditiva deve-se prolongar por diversas 

fases do desenvolvimento infantil, aponta Fonseca (2001).  O recém-nascido (zero a 
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vinte e oito dias de vida) saudável tem a incidência de perda auditiva de uma a três 

crianças em cada mil nascimentos e em cerca de duas a quatro em mil nos proveni-

entes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e ainda tem os fatores de risco. Esses 

fatores de risco podem ser: deficiência auditiva na família congênita ou na infância, 

infecção congênita como toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus e herpes, 

síndromes que representam deficiência auditiva associadas a malformações congê-

nitas de cabeça e pescoço, recém-nascido de baixo peso inferior a 1,5 kg, estresse 

respiratório que necessite de concentração elevada de oxigênio ou ventilação mecâ-

nica prolongada, hiperbilirrubinemia em níveis de exsanguineo transfusão, alteração 

neurológica de origem central, infecção neonatal grave ou tratamento com ototóxicos 

e filhos de mães dependentes de crack e ou cocaína. Outras causas da surdez, de 

acordo com Redondo e Carvalho (2001), podem ser de complicações no parto, 

rubéola materna e a meningite. O ideal seria que todas as mulheres se vacinassem 

contra a rubéola, essencialmente aquelas que já têm que pais nasceram surdos na 

família, a criança nunca deve tomar remédio sem a receita médica, principalmente 

os antibióticos. Essas são as maneiras de se evitar uma perda auditiva. Almeida 

(2001) comenta que foi aprovada a Lei nº. 12.556 em 8 de janeiro de 1998, na 

cidade de São Paulo pela Prefeitura Municipal de São Paulo para regulamentar o 

“Programa de Saúde Auditiva” para que as crianças possam fazer avaliação de 

triagem. Os recém-nascidos podem fazer a avaliação auditiva até o oitavo dia de 

vida, e esta é feita por estimulação sonora em um lugar livre observando as respos-

tas neurológicas globais. Nesse teste são usados poucos equipamentos e deve ser 

realizado no recém-nascido com sono leve ou acordado. A vantagem é o baixo custo 

e pode ser aplicado em todos os berçários, e a desvantagem é que esse exame não 

detecta os graus de perda como leve, moderadas ou unilaterais. Se detectada a 

surdez é preciso fazer uma extensa avaliação médica e audiológica, devendo esta-

belecer o diagnóstico qualitativo e o grau de deficiência quantitativo para que se 

tenha a reabilitação e o prognóstico o mais rápido possível. A detecção de deficiên-

cia auditiva congênita deve ser feita até os três meses de idade e o intervalo entre 

um diagnóstico e outro não deve ultrapassar de três meses. O diagnóstico no lacten-

te, ou seja, na criança que mama (um mês a dois anos), deve ser feito na fase do 

desenvolvimento da comunicação, se ela apresentar suspeita na respondendo a 

estímulos. Então, os pais devem ser informados e orientados a levá-la para fazer 

uma avaliação completa como: a história da criança, exame físico geral e otorrinola-
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ringológico minucioso, avaliação audiológica comportamental e/ou eletrofisiológica, 

também devem ser feito exames de imagem, hematológicos e/ou genéticos que 

varia de acordo com cada caso. Em alguns casos, de 10 a 30% das crianças apre-

sentam surdez neurossensorial após um quadro infeccioso como sarampo, caxumba 

ou após uma meningite bacteriana. Devem ser avaliados frequentemente os bebês 

que tiveram alterações neurológicas, motoras, endócrinas (hipotireoidismo e diabete) 

e malformações. Na idade pré-escolar (dois a sete anos), para que a criança tenha 

uma evolução da linguagem, é necessário que haja uma estimulação verbal feita 

pelos pais de forma natural e informal na comunicação ajudando no desenvolvimen-

to da criança. Para Almeida (2001), as habilidades da criança deficiente auditiva são 

interferidas através de alterações no equilíbrio e coordenação, devendo ser investi-

gadas e tratadas simultaneamente. Se a surdez for congênita e tiver o diagnóstico 

tardio pode apresentar defasagem no desenvolvimento da comunicação e déficit, 

que na maioria das vezes não consegue recuperar. Nessa fase pré-escolar é comum 

quadros de infecções das vias aéreas superiores que comprometem o ouvido médio 

ocasionado por otite média aguda (chamada de OMA) ou otite média secretora 

(chamada de OMS) ocasionando a deficiência auditiva transitória. Hipertrofia de 

adenoides e amídalas, fissura platina ou deficiência imunológica são comuns em 

todas as crianças, segundo Almeida (2001). Para que a deficiência auditiva transitó-

ria leve não seja um obstáculo na aquisição da linguagem e ao crescimento pré-

escolar deve ser devidamente tratada. Para que não haja lesão definitiva na orelha 

média, como a otite média crônica, é necessário que haja uma maior atenção nas 

deformidades da membrana timpânica. O desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita pode ser normal desde que, sejam fornecidas condições socioambientais 

especiais. Os portadores de disfunção auditiva central podem ser identificados a 

partir dos 3 anos de idade, através de avaliação do processamento auditivo central, 

tendo assim, um diagnóstico precoce. Na idade escolar (sete a dez anos), a criança 

com o desenvolvimento normal pode se queixar de algum tipo de deficiência auditiva 

como: ouvido tapado ou até mesmo dizendo que não está escutando, isso acontece 

quando a deficiência se instala de maneira súbita chamando a atenção dos familia-

res. Como os graus de perda variam, existem pessoas que ouvem muito pouco e 

não conseguem escutar um avião passar, outras conseguem ouvir a voz de uma 

pessoa, mas não conseguem entender o que ela falou. Depois de descoberto o grau 

da surdez, a criança deverá fazer um tratamento com um fonoaudiólogo, e se ne-
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cessário poderá usar um aparelho auditivo. O aparelho auditivo é um aparelho de 

porte pequeno que é colocado junto ao ouvido da criança surda, estendendo a 

intensidade dos sons. Hoje em dia há aparelhos mais sofisticados ampliando o som 

de uma maneira mais seletiva. O aparelho deve ser usado diariamente para que a 

criança se adapte e tenha bons resultados só deve ser tirado para tomar banho e 

dormir.   

A DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO BRASIL - A deficiência auditiva é a perda parcial ou 

total da audição, causada por algum problema genético ou lesão na estrutura do 

aparelho auditivo. Pode ser considerada moderada (quando a pessoa não consegue 

ouvir sons abaixo de 71 decibéis), severa (quando não ouve sons abaixo de 80 

decibéis), ou profunda (quando não se ouve sons abaixo de 91 decibéis) e depen-

dendo desses três casos o tratamento pode ser de aparelhos, órteses ou até mesmo 

o aprendizado de Libras (REVISTA ESCOLA, 2011). No Brasil, estima-se que mais 

de 45 milhões de pessoas possuem pelo menos um tipo de deficiência (auditiva, 

motora, mental ou visual), sendo que dentro desse numero, mais de nove milhões 

afirmam tem algum tipo de deficiência auditiva. Segundo as pesquisas, mais de 300 

mil pessoas são surdas e quase 2 milhões de pessoas tem uma grande dificuldade 

para ouvir (IBGE, 2010). 

 

Figura 1. População com deficiência no Brasil. Fonte: g1.com 
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No ano de 2010, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que obriga os 

hospitais e maternidades da rede publica a realizarem o teste da orelhinha (Lei 

Federal 12.303, de 2 de agosto de 2010), que pode prevenir a criança de perder a 

audição precocemente (FOLHA, 2010). Segundo o artigo 1° da lei “É obrigatória a 

realização gratuita do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas, em 

todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências. ’’ 

(PLANALTO, 2010) 

O DEFICIENTE AUDITIVO NO MERCADO DE TRABALHO - A inclusão do defici-

ente auditivo no mercado de trabalho traz grandes benefícios para ambos os lados. 

Ao ser contratado e começar exercer as mesmas funções de um funcionário comum, 

recebendo o respeito de todos da organização, o deficiente percebe que não é tão 

limitado quanto parece, motivando a sempre melhorar seu desempenho 

(GONÇALVES, 2013). Segundo a lei 8213/91: “Art. 89. A habilitação e a reabilitação 

profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente 

para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de 

(re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do 

contexto em que vive.” Toda pessoa com algum tipo de deficiência deve ser incluída 

no mercado de trabalho, por empresas com 100 ou mais funcionários, pela lei de 

cotas. As cotas variam de 2% a 5% dependendo do número de funcionários que a 

empresa possui (FEBRABAN, 2006): - 100 a 200 funcionários: 2%; - 201 a 500 

funcionários: 3%; - 501 a 1000 funcionários: 4%; - 1001 funcionários acima: 5%. 

Apesar de a legislação obrigar empresas a inserirem os deficientes no mercado de 

trabalho, existem muitas dificuldades para que isso aconteça. Em 2013 no Estado de 

Alagoas, deficientes auditivos tinham dificuldade em conseguir vagas de emprego. A 

Associação de Amigos e Pais de Pessoas Especiais (AAPPE) estimou que apenas 

300 deficientes auditivos estavam no mercado, sendo que no Estado existem cerca 

de 180 mil pessoas com as mesmas limitações (GLOBO, 2013). No entanto, a 

responsabilidade social tem sido um diferencial para as empresas. Além de trazer 

benefícios internos e externos para a organização, a imagem delas acaba mudando, 

pois, a população cada vez mais vem se preocupando com esse tema 

(GONÇALVES, 2013). Em 2012 o Instituto Ethos realizou a “Pesquisa Akatu 2012: 

Rumo à sociedade e bem-estar”, que mostrava o comportamento do consumidor em 

relação à sustentabilidade e responsabilidade social. Os resultados foram compara-

dos com a ultima pesquisa, feita em 2010, e houve uma mudança significativa, já 
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que os consumidores começaram a dar importância maior nesse assunto. Os núme-

ros variaram de 8% em 2010, para 25% no ano de 2012 (ETHOS, 2013). 

RESULTADOS - Baseados nos dados acima, concluímos que os portadores de 

necessidades especiais tem o mesmo direito que todos de uma educação digna 

para que possam abranger seu conhecimento e assim entrar no mercado de traba-

lho. A educação para esses alunos não se trata de algo simples, eles devem ser 

tratados de maneira diferenciada. Por lei, toda pessoa portadora de necessidades 

especiais deve ser incluída no mercado de trabalho, muitas empresas acabam 

contratando por ser obrigatório, mas em alguns casos os funcionários não respeitam 

e acabam atingindo os portadores de necessidades especiais com brincadeiras, que 

fazem com que o mesmo se diminua. As empresas precisam aplicar palestras e 

educar seus funcionários para a inclusão de uma pessoa especial, como sabemos, 

traz benefícios para ambos os lados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - Ainda há muito a ser feito para que de fato haja um 

política inclusiva para os portadores de necessidades especiais no Brasil. Nota-se 

que muitas vezes os trabalhadores são contratados apenas para que a empresa se 

enquadre na lei, significa portanto que não há realmente um compromisso por parte 

das organizações em aproveitar e desenvolver todo o potencial destes trabalhado-

res, que podem colaborar tanto como qualquer outro trabalhador. Há que se prezar 

por uma política de fato inclusiva, que minimize preconceitos e valorize a diversida-

de. 
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