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A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO 

SOCORRO EXCLUIU OU INCLUIU OS ESTUDANTES SURDOS? 

 

Autor¹ Patrícia da Cunha Borges Silva 

 

RESUMO- Educação Inclusiva é um dos maiores desafios da sociedade. Ela 

envolve muito mais que a pessoa com deficiência, envolve também a família, a escola e 

a sociedade. Por isso falaremos um pouco da inclusão de estudantes com deficiência na 

classe regular na escola do campo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, especificamente 

a criança surda. Com esta pesquisa, buscamos analisar se estamos incluindo ou excluindo, 

principalmente porque escola/educadores estão despreparados para atender a essa 

clientela. Pretende-se avaliar como se processa a inserção desses estudantes. Acreditamos 

que essa realidade traz impactos negativos em relação às possibilidades de interação, 

comunicação e construção de conhecimento desses estudantes. No transcorrer da história 

da educação, se caracterizou uma educação onde a escolarização é privilégio de poucos, 

onde a exclusão foi legitimada nas políticas e práticas educacionais. Ao evidenciar o 

paradoxo inclusão/exclusão durante o processo de democratização da educação, 

universaliza-se o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora 

dos padrões normais da escola. As escolas do campo só por estarem distantes da sede do 

município já são excluídas, imagine os estudantes com deficiência das mesmas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estudantes. Deficiência. Inclusão/Exclusão. Escola do 

Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

Esse artigo científico avalia o processo de inclusão de estudantes com 

deficiência na escola regular do campo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

especificamente a criança surda. Para o desenvolvimento do trabalho, busca-se 

responder ao questionamento: é possível uma prática pedagógica de qualidade, 

de forma a propiciar aprendizagem e realmente incluir crianças surdas, num 

ambiente aonde a criança chega e depois é que se vai fazer alguma coisa, ou 

seja, se formar e adaptar o espaço físico? Fazendo assim o estudante perder 

tempo e oportunidades? Justifica-se a escolha desse tema, como forma de 

entender se a escola citada acima está incluindo ou excluindo estudantes surdos 

da mesma, é importante que se verifique ainda se na prática existem condições 

necessárias de aprendizagem, atendimento apropriado para o desenvolvimento 

integral na escolarização dos estudantes e, principalmente, se a inclusão 

propicia essa aprendizagem. Sobre isso vem nos afirmando a apostila 

Deficiência Auditiva e Surdez do curso de pós-graduação lato sensu núcleo de 

pós-graduação e extensão – faveni. (p.3) 

...pessoas com surdez nos reporta não só a questões referentes aos 
seus limites e possibilidades, como também aos preconceitos 
existentes nas atitudes da sociedade para com elas. As pessoas com 
surdez enfrentam inúmeros entraves para participar da educação 
escolar, decorrentes da perda da audição e da forma como se 
estruturam as propostas educacionais das escolas. 
Muitos alunos com surdez podem ser prejudicados pela falta de 
estímulos adequados ao seu potencial cognitivo, sócio afetivo, 
linguístico e político-cultural e ter perdas consideráveis no 
desenvolvimento da aprendizagem. 

 A pesquisa tem como objetivo analisar também o papel do professor 

diante desse desafio, que se refere a uma escola para todos sem exclusão. 

Como metodologia, utilizar-se-á a realidade que foi vivenciada e pesquisa 

bibliográfica, recorrendo-se a autores e material disponível sobre a inclusão de 

estudantes surdos no âmbito escolar. A pesquisa se organiza em três momentos. 

O primeiro momento diz da inclusão chegando ao contexto escolar da Escola 

Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e como este se transforma para 

receber este novo conceito. No segundo momento trazemos para a discussão o 

professor (a) desta escola e o currículo, envolvidos diretamente nesse processo. 



 
 

Por fim no terceiro momento faremos a nossa conclusão se estamos ou não 

incluindo. 

2 MATERIAL E MÉTODO 

O local da pesquisa foi a Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, uma escola localizada no campo que fica à aproximadamente 70 

quilômetros da sede do município.  

O material da pesquisa foi a observação devido ter vivenciado juntamente 

com todos os outros profissionais que atuavam nessa escola. 

 O método nós fomos vivenciando, avaliando, auto avaliando e 

registrando, tanto o espaço físico como a postura dos profissionais e dos 

gestores. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho mostrará como é a realidade de inclusão especificamente 

de crianças surdas na Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

para percebermos que ainda hoje em muitos lugares a inclusão de crianças com 

deficiências está com “deficiência”, muito linda no papel enquanto que na 

realidade os protagonistas desta história continuam sofrendo sem espaço físico 

adequado, que vai adequando quando o estudante já se faz presente na sala de 

aula, fazendo assim com que o mesmo perca tempo no seu processo de 

aprendizagem. Durante o decorrer da história pudemos perceber que a 

Educação Especial demorou acontecer, e quando acontece caminha de passos 

lentos. Conforme nos relata a apostila Educação Especial e Inclusão Escolar do 

curso de pós-graduação lato sensu núcleo de pós-graduação e extensão – 

faveni.  

A Educação Especial é uma área relativamente nova. Como campo de 

estudo da Pedagogia, foi sistematizada em meados do século XX e, apenas na 

década de 1960, passou a integrar a organização das Secretarias de Estado da 

Educação como parte da estrutura e funcionamento dos sistemas de ensino. 

Esse marco histórico guarda um significado para a compreensão atual da 



 
 

Educação Especial, já que as concepções sobre a natureza do atendimento 

realizado, que o antecederam e o sucederam, relacionam-se a uma complexa 

luta de interesses decorrentes das transformações políticas e econômicas por 

que passaram as diversas formações sociais. (p.02) 

Fazendo um resgate da história da inclusão veremos que ela é bem 

recente. E, se no mundo, a inclusão é recente, no Brasil ela é mais ainda, imagina 

na nossa comunidade onde localiza a referida escola. Curso de Pós-graduação 

Lato Sensu Núcleo de Pós-graduação e Extensão – Faveni na Apostila: A 

Importância do Intérprete de Libras. 

Durante grande parte do século XX fomos espectadores de uma prática 
educacional sedimentada nos paradigmas da categoria clínica. Nesse 
modelo clínico-terapêutico, que conduzia o processo educacional, a 
preocupação estava centrada na falha, na limitação, na deficiência, na 
falta e não naquilo que o sujeito era capaz de fazer, ou melhor, de 
aprender e de como aprender de modo significativo. Quase sempre o 
fracasso na educação de surdos era atribuído às limitações deles, 
desconsiderando-se a falta de conhecimento dos profissionais sobre 
quem é esse sujeito, e de que forma ele percebe e compreende o 
mundo.(p.11) 

 O que fez com que a inclusão demorasse tanto tempo para acontecer. 

Entretanto, o preconceito para com os deficientes é tão antigo como a própria 

existência humana.  Vejamos um exemplo que nos choca hoje, e que antes era 

comum. Segundo SÊNECA, citado por Moisés (1977, p. 14):  

“Nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, 
degolamos as ovelhas doentes com medo que infectem o rebanho, 
asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos; mesmo as crianças, 
se forem débeis ou anormais, nós a afogamos: não se trata de ódio, 
mas da razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que 
podem corrompê-las.” (Sêneca, Sobre a Ira, I). 

Perderam-se muito tempo no amadurecimento das concepções, ainda 

mais que o público que seria beneficiado era a minoria, sendo assim precisava 

esperar a força de vontade da grande maioria. Imagine nas escolas do campo 

quanto tempo não demorou a ouvir falar de inclusão escolar, a Escola Municipal 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é localizada a aproximadamente 70 km da 

sede do município, no campo, esse fato será que justifica a deficiência no 

atendimento às crianças com deficiências seja elas físicas ou mentais? No 

contexto escolar da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no 

inicio muitas teorias sobre inclusão, parecia estar distante da nossa realidade, 



 
 

mais como a leitura amplia horizontes conosco não foi diferente, começamos a 

olhar a nossa volta e vimos nas nossas comunidades crianças com deficiência 

física e adolescentes deficientes mentais, nossas concepções foram mudando, 

as crianças foram aparecendo na escola, as famílias exigindo seus direitos. Nós 

sabíamos que tinham direitos, mais sabíamos também que tinham direito de 

encontrar ambientes e profissionais qualificados que proporcionem uma 

aprendizagem de qualidade, enquanto que as famílias só sabiam que seus filhos 

tinham direito de ir para a escola para aprender. O deficiente físico (cadeirante) 

chegou à escola não encontrando rampas, portas adequadas, nem barras de 

ferro, etc., sentindo-se um inútil por não conseguir beber nem um copo de água 

sem a ajuda da professora ou dos colegas, será que estamos incluindo? No 

campo os estudantes na sua maioria são moradores de fazendas, ou seja, suas 

famílias trabalham para fazendeiros da região, a cada tempo chegam-se novas 

famílias, novos estudantes. Nós pedagogas preocupadas em pesquisar, 

aprender para melhor atender o estudante cadeirante, pois numa sala com 14 

estudantes, sendo que a sala é multisseriada com até quatro séries/anos na 

mesma sala, devido à quantidade de estudantes no campo temos essa 

realidade. O educador precisa “rebolar” para dar conta do recado e ainda assim 

com deficiência.  

Chega uma estudante surda, ficamos desnorteadas, desesperadas, não 

sabíamos como lidar com a situação, não sabíamos se gritávamos para ela 

escutar ou se gesticulávamos, na verdade todos nós estávamos nos sentindo 

deficientes, a estudante começou a ficar agressiva com razão, pois a mesma 

pensou que tinha ido para a escola e tinha chegado num ambiente 

descontrolado, ou seja, onde ela esperava ser entendida, acolhida, e se 

decepcionou. Pois todos sabiam que existiam leis que garantia o direito dessa 

criança de estudar, uma delas a Declaração de Salamanca. Curso de Pós-

graduação Lato Sensu Núcleo de Pós-graduação e Extensão – Faveni na 

Apostila: A Importância do Intérprete de Libras. 

A Declaração de Salamanca constitui-se em importante documento 
elaborado durante a Conferência Mundial de Educação Especial, 
realizada na Espanha de 07 a 10 de junho de 1994. Esse documento 
defende que o princípio norteador da escola deve ser o de propiciar a 
mesma educação a todas as crianças, adaptando-as às demandas 
delas. Reconhece, também, a importância da língua de sinais e a 



 
 

necessidade de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso 
ao ensino na língua de sinais de seu país.(13) 

Por que acolher não é só receber com sorriso e um abraço e dizer seja 

bem-vinda, precisa se sentir acolhida percebendo que todos a esperava desde 

o ambiente até as pessoas. 

Os profissionais dessa instituição também se sentiam “perdidos (as)” 

perante esses acontecimentos, inclusão de crianças surdas. Mas fomos a luta 

em busca de conhecimentos, mais devido morar longe da sede do município 

encontramos muitas dificuldades, estar na sala e fazer o curso ao mesmo tempo. 

E enquanto isso os atores principais dessa história perdiam seus direitos de 

estudantes indo na escola simplesmente para passear ou ter a decepção de 

perceber que sua deficiência o fazia diferente.  

Os professores conseguiram fazer um curso de inclusão com duração de 

uma semana, chegamos à escola feliz, pois até que em fim conseguimos 

aprender alguma coisa para transmitir aquela estudante que tanto tinha sede de 

aprender, a família se decepcionou, a criança cansou de ser humilhada por 

causa da sua limitação e foram embora procurar uma escola que realmente 

pudesse alfabetizar e letrar sua filha, ou seja que estivesse preparada para 

recebe-la como merecia. 

4 CONCLUSÃO  

Inclusão palavra bonita que ao tentar colocá-la em prática sem 

conhecimento e sem estrutura física, a torna antônima de seu verdadeiro 

significado, avaliamos a escola e nos auto avaliamos como profissionais que 

compõe o quadro dessa escola e responsáveis pela aprendizagem de cada 

criança, percebemos que não incluíamos e ao querer fazê-lo acabamos 

excluindo, pois não basta boa vontade é preciso ter formação. Quando um 

sistema de ensino regular não está em condições de atender às necessidades 

de todos os seus estudantes não pode se propor, a incluir os excluídos, por que 

senão além de excluírem ainda os humilham! 
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