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Resumo A inclusão escolar é vista como um processo dinâmico e gradual, em que o professor é 

responsável para mediar a construção de saberes por meio de práticas docentes adequadas às 

necessidades de alunos com deficiência. No Brasil, a educação de estudantes com deficiência auditiva 

é preocupante, visto que o desenvolvimento de ações pedagógicas inadequadas reforçam dificuldades 

de relação, de ensino e aprendizagem. A Rede de Ensino SESI-SP abrange 175 escolas, com 95.000 

estudantes. Foi realizado um mapeamento, e identificados 112 estudantes com perda auditiva. A 

avaliação fonoaudiológica apontou que 73% desses alunos apresentaram dificuldades na 

comunicação e aprendizagem. Além disso, a equipe escolar demonstrou carência de conhecimento 

em estratégias educativas. Iniciou-se então, um Programa com objetivos de analisar dificuldades em 

relação às práticas escolares e propor ações que aprimorassem a comunicação. A disseminação de 

informações e orientações foram aspectos considerados para iniciar o Programa, mantendo o foco na 

capacitação da Equipe Escolar. A maioria dos estudantes comunicava-se por meio da oralidade. Para 

auxiliá-los, foi investido em tecnologia assistiva e como forma de verificação da efetividade do 

Programa, aplicou-se o questionário adaptado LIFE Student Appraisal de Anderson & Smaldino 

(1998), antes e após 30 dias da adaptação do Sistema FM. Observou-se maior integração e sensação 

de melhora da recepção sonora em 94% dos estudantes. De acordo com Blasca et al (2007), a 

implementação da tecnologia digital sonora contribui para o ambiente escolar, proporcionando 

maiores possibilidades e melhora significativa da captação do sinal de fala durante o processo 

educativo. Observou-se que estas ações permitiram o desenvolvimento de propostas de ensino mais 

adequadas à concepção da Rede SESI-SP, o que possibilitou intervenções mais produtivas. Também, 

verificou-se melhora na participação em sala de aula e maior facilidade para o professor perceber o 

que não foi compreendido do conteúdo ministrado. O amparo ao professor em suas dificuldades, que 

se modificam durante o processo, foi de fundamental importância. Assim, vale ressaltar que o 

acompanhamento da equipe interdisciplinar é essencial para promover a continuidade das ações, 

traçar e priorizar metas, além de alimentar a cultura inclusiva na escola. 
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