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RESUMO 

Este trabalho tem o propósito de tratar acerca da inclusão da pessoa com deficiência 

auditiva, usuária de: Implante Coclear (I.C.), Aparelho de Amplificação Sonora 

Individual (AASI) e Sistema de Frequência Modulada (FM) no ambiente escolar, bem 

como a responsabilidade física e material que a Escola deve ter com estes dispositivos 

eletrônicos, assegurando que a criança participe do processo de ensino e 

aprendizagem sem perdas. Destaca-se que entre tantas responsabilidades não se 

pode esquecer que a escola é responsável pelo aluno e sua integridade física 

enquanto este estiver sob sua guarda. E, ainda os possíveis prejuízos no caso de mau 

uso, desuso, negligência ou perda dos respectivos aparelhos, no processo de 

desenvolvimento humano e suas relações sociais, tendo como base as crianças 

surdas que receberam e / ou recebem assistência via SUS por meio de Portarias 

Normativas específicas; Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), nº 13.146, de 6 de Julho de 2015; Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996; 

e Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

INTRODUÇÃO 

 Devido à escassez de publicações científicas sobre a temática, foi que se 

escolheu o tema a ser trabalhado. Sendo este, de grande preocupação por parte das 

famílias no caso de, após o ingresso da criança com deficiência auditiva, usuária de 

tecnologia assistiva no ambiente escolar, uma vez que a Escola deve trabalhar a 

inclusão e precisa estar preparada para receber este aluno. 

 É necessário que não haja dúvida que a Escola é responsável pelo aluno e por 

sua integridade física, pois ao recebê-los o estabelecimento educacional reveste-se 

do poder de guarda e preservação da integridade física do estudante, ou seja, sempre 

que um aluno sofrer danos materiais e / ou morais enquanto estiver sob 

responsabilidade da instituição de ensino, estes devem ser reparados, conforme o art. 

37 da Constituição Federal / 1988. 

 

OBJETIVOS 

Estabelecer relações entre os recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar e ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência auditiva e a 

responsabilidade material no contexto escolar. E, ainda avaliar se o aluno deficiente 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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auditivo, usuário de aparelhos tecnológicos, estão tendo seus direitos atendimentos 

com espeque inclusivo. 

 

METODOLOGIA 

Por meio do método bibliográfico, foi desenvolvida a primeira fase do trabalho 

ora apresentado. A segunda fase pretende-se desenvolver através da metodologia 

indutiva, por meio de experiências particulares e concretas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Bevilacqua (1987), quando a criança nasce e é diagnosticada com a 

deficiência auditiva, seu desenvolvimento estará intrinsecamente laçado ao 

comprometimento da família, profissionais capacitados para a prática de habilitação e 

reabilitação auditiva e escola. Logo, na ausência de uma das partes envolvidas, a 

evolução dos aspectos cognitivo, social, emocional e linguístico da criança fica 

comprometida. 

De acordo com o art. 205 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a educação 

visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho, é direito de todos e dever do Estado e da família 

podendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

Desta forma, entende-se que a escola pública é enquadrada como parte do 

dever do Estado para a promoção da educação e a privada enquadra-se na 

colaboração da sociedade. Sempre que o aluno entra na escola, estes órgãos passam 

a ser responsáveis pelo cumprimento dos objetivos da educação delimitados pelo art. 

205 da CF, mas não só por isso. 

A legislação brasileira não deixa margem para outras interpretações, pois o art. 

927 do Código Civil (CC), art. 932/CC, e, por fim, o art. 933/CC, nos incisos I a V do 

artigo antecedente, determina que a responsabilidade da Escola é objetiva. 

Como se não bastasse, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o art. 14 

define as escolas como estabelecimentos de ensino fornecedoras do serviço 

educação, restando clara a relação de consumo entre escola e aluno.  

Pelo exposto, percebe-se que além de toda a obrigação de formação 

educacional, moral e social do estabelecimento de ensino, também é a escola 

responsável pelo aluno, por sua integridade física e moral enquanto estes estiverem 

sob sua guarda.  



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Enquanto primeiros resultados da pesquisa, houve compreensão de que os 

direitos assegurados pela lei, bem como as recomendações da convenção das 

pessoas com deficiência que, apesar de conter infinitas disposições, mostrou-se 

insuficiente para a devida inclusão social e a Escola pública não compreende sua 

responsabilidade objetiva diante dos aparelhos usados pela criança surda. E, ainda, 

que a estrutura educacional e formação dos profissionais da escola, não está 

condizendo com que está disposto nas legislações vigentes do país.  
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