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________________________________________ 
INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa apresenta como tema o ensino 
eaprendizagem para  deficientes  auditivos,no qual,  
tem  como  finalidade,  discutir  o  processo  de  
ensino aprendizagem   para  crianças  com  
deficiência  auditiva e priorizando a Linha de 
PesquisaTeorias de Ensino Aprendizagem e Práxis 
Educacional. As dificuldades existem e os métodos 
necessitam melhorar assim comoa convivência 
entre os colegas, e também como  reagem  diante  
ao  diagnóstico. Trabalhar com este tema é 
importante para que todos possam compreender  
mais  sobre  o  assunto,no  qual, possibilita  a 
maneira  e  a  forma  de ser  trabalhado. Espera-se 
que esta pesquisa venha contribuir com a educação 
auditiva e auxiliar no processo do trabalho docente. 

 
_________________________________________ 
DESENVOLVIMENTO 
A deficiência auditiva é caracterizada pela perda  
total  ou  parcial,congênita  ou  adquirida,  da  
capacidade  de compreender  a  fala  através  do  
ouvido,trazendo  desta  forma, muitas  limitações  
do  individuo. A deficiência auditiva é  considerada  
a  diferença  da performance  do indivíduo,  com  a  
habilidade  para  a  detecção  sonora.  O exame 
audiométrico identifica o grau de surdez do  
indivíduo,  havendo   vários tipos  de  deficiência  

auditiva, sendo   assim,  conhecidas  como a 
deficiência auditiva condutiva, deficiência auditiva 
sensório-neural, deficiência auditiva mista. Os 
surdos possuem umaforma  diferente  de  
comunicação  que  é  a  LIBRAS,  que  deve ser  
respeitada,  pois  se  trata  de  uma  língua  
legalmente  reconhecida.  A primeira língua  a  ser  
adquirida  pelo  surdo  é  a  LIBRAS,  e  que  sua  
difusão  é  muito  importante  para  que  as  
pessoas  tenham  conhecimento  da  influencia  e 
aquisição na comunicação,assim podendo,facilitar a 
comunicação dos deficientes auditivos. 

 
_________________________________________ 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa até o presente momento concluiu que é 
muito importante cada professor aprender mais 
para conseguir melhor atender e orientar seu aluno 
da melhor maneira possível. 
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