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RESUMO 

 

A EJA é uma modalidade educativa que se apresenta diferentemente das etapas de 

escolarização convencionais. A pessoa surda também se encontra nessa modalidade. Nessa 

perspectiva, a modalidade exige agregar atos educativos específicos que atendam os 

princípios da Política Linguística da Libras e a abordagem da Educação Bilíngue para Surdos. 

Esta pesquisa propõe compreender de que forma as Políticas Linguísticas, da Libras e da 

Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa para surdos do Brasil, têm sido contempladas 

em um micro-contexto educacional, uma classe de EJA com alunos surdos. O Estudo insere-

se no campo da Linguística Aplicada de natureza qualitativa microetnográfica, tendo 

interlocutores de pesquisa atores sociais de uma turma de EJA do Nível II do Segmento I. 

Para a constituição do corpus, adotamos como procedimentos metodológicos: três entrevistas 

semiestruturadas em Língua Portuguesa com professor, intérprete e coordenador; observação 

participante de quatro aulas intercaladas com registros por meio de diário de campo e vídeo-

gravação; e análise de documentos legislações que tratam da EJA e que compõem o suporte 

jurídico da Política Linguística da Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa 

no país. O referencial teórico foi construído à luz de autores e documentos que tratam da 

Educação de Surdos, da Educação Bilíngue para Surdos, da EJA, das questões de linguagem e 

das Políticas Linguísticas. A análise de dados deu-se a partir das categorias: (i) estrutura 

organizacional pedagógica e administrativa da sala de aula e da escola de EJA de inclusão de 

surdos; (ii) os movimentos de interação comunicativa que revelam o status da Libras; (iii) o 

papel do profissional TILS na EJA e; (iv) ensino de línguas na perspectiva bilíngue 

Libras/Língua Portuguesa. O Estudo nos permite refletir sobre os atos educativos de um 

micro-contexto educacional que se assimilam e se divergem da PL nacional que, ora precisam 

ser avaliadas e ressignificadas, ora reproduzidas em outras realidades de oferta de EJA para 

surdos. Verificamos que as salas de aula de EJA, nos moldes da inclusão para surdos, não 

asseguram aos surdos seu crescimento pessoal, social e cultural, alguns dos objetivos da EJA. 

Sugerem-se no estudo ações educativas que abrangem a gestão política-administrativa a 

gestão político-pedagógico adequados para o fazer pedagógico de EJA para surdos e com 

surdos. Ou seja, apresenta as condições que podem ser significativas para que se construa o 

lugar do educando jovem e adulto surdo na EJA. Enfim, sugere e apresenta a EJASURDOS. 

 

Palavras-chaves: Educação de Jovens e Adultos para Surdos. Política Linguística. Educação 

Bilíngue para Surdos.  



 

ABSTRACT 

 

The EJA (Education of youths and adults) is an education modality that is presented 

differently of the conventional schooling stages. The deaf person is also in this modality.  In 

this perspective, the modality requires to add particular educational acts based on the 

principles of the Libras Linguistic Policy and on the Bilingual Education approach for Deaf 

People. This research aims to understand how the Libras Linguistic Policies and the Libras 

Bilingual Education/Portuguese for Brazilian deaf people, have been considered in a micro 

educational context, a EJA class with deaf students. The Study is entered in the Applied 

Linguistics framework of a qualitative and microethnographic nature, having as interlocutors 

of research social actors of an EJA class, Level II, Segment I. In order to establish the data, 

we use as methodological procedures: three semi-structured interviews in Portuguese with 

teacher, interpreter and coordinator; participant observation of four interspersed classes with 

records through a field journal and video recording; and document analysis legislation that 

deal with EJA and that compose the legal support of the Libras Linguistic Policy and the 

Libras Bilingual Education/Portuguese in the country. The theoretical frame was based on 

authors and documents that deal with the Deaf People Education, the Bilingual Education for 

Deaf People, the EJA, the language issues and the Linguistic Policies. The data analysis was 

carried out from the categories: i) pedagogical and administrative organization structure of the 

classroom and the EJA school of deaf people inclusion ii) communicative interaction 

movements that reveal the Libras status; iii) the TILS professional role in the EJA and; iv) 

language teaching from the bilingual perspective Libras/Portuguese. The Study allows us to 

reflect about educational acts of a micro educational context that assimilate and differ from 

the national PL that, sometimes need to be evaluated and re-signified, sometimes need to be 

reproduced in other realities of EJA availability for deaf people. We note that the EJA 

classrooms, in accordance with deaf people inclusion, do not provide to deaf people their 

personal, social and cultural growth, some of the EJA objectives. This study suggests 

educational actions that comprehend acts of political-pedagogical management appropriate to 

the pedagogical practice of EJA for the deaf and with the deaf. In other words, presents the 

conditions that can be significant to build up the place of youth and adult deaf student in the 

EJA. Finally, it suggests and presents the DEAFEJA.  

 

Keywords: Education of youths and adults for deaf people. Linguistic Policy. Bilingual 

Education for deaf people.                                
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS: POR UMA PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS SURDOS 

 

Não se faz pesquisa por fazer, existem motivações externas e internas para se 

investigar um determinado evento; desse modo, seria pertinente afirmar que toda pesquisa tem 

uma relação com o pesquisador. Até mesmo o lugar discursivo do pesquisador revela sua 

aproximação com o que ele estuda, o porquê do seu interesse em determinado estudo. 

Meu lugar discursivo enquanto pesquisadora da Educação de Surdos estabeleceu-se 

pelo meu vínculo com a comunidade surda. Sou irmã, prima e amiga de surdos; sou 

professora e intérprete de Libras; tenho trilhado minha formação acadêmica e atividades 

profissionais na Educação de Surdos, inclusive na Educação de Jovens e Adultos para Surdos, 

e desde 2013 estou inserida em atividades sociais com a comunidade surda da cidade de 

Amargosa-BA. 

Os surdos brasileiros, como é o caso da realidade micro, da cidade de Amargosa, 

ingressam no ensino formal tardiamente e, em muitos casos, não são inseridos em espaços 

adequados de ensino-aprendizagem, além disso, muitas vezes, não há profissionais preparados 

para atuar com esse público.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) têm cooperado para melhorias na Educação 

de Surdos e para Surdos em muitas realidades do recôncavo, da Bahia e do Brasil. A 

institucionalização da Libras promoveu o compromisso das IES com a Educação de Surdos: o 

decreto 5626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei da Libras, delibera que as 

IES devem instituir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, temos 

a abertura de estudos sobre o surdo, seu processo de escolarização, sua cultura e identidade, 

enfim, na educação de surdos como um todo.  

Diante disso, instaurou-se uma diversidade de publicações e pesquisas na área de 

Libras e na área de surdez, promovendo melhorias para a vida educacional do surdo. Sobre 

esse acontecimento, Quadros (2012) assim pontua: 

 

Não podemos ignorar o acontecimento da Lei de Libras (Lei 10.436/2002) e 

a sua regulamentação em 2005 (Decreto 5626/2005) como fundamentais 

para o estabelecimento das pesquisas com Libras no Brasil. Com essa 

legislação, temos a criação do Curso de Letras Libras, na Universidade 

Federal de Santa Catarina, em 2005. Em seguida, temos esse curso criado na 

Universidade Federal de Goiás e na Universidade Federal da Paraíba. O 

reconhecimento da Libras como língua nacional impulsionou os estudos 

sobre essa língua (QUADROS, 2012, p. 3).  
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As pesquisas acadêmicas permitiram que se repensassem as práticas dentro da 

Educação de Surdos. Por exemplo, atualmente, podemos encontrar em domínio público 

inúmeras pesquisas que ressaltam a importância e direcionam a Educação Bilíngue para 

Surdos no Brasil. Essas pesquisas, de certo modo, contribuíram para se articular as estratégias 

do Relatório sobre a Política Linguística da Educação Bilíngue para surdos no país lançado 

em 2014, um documento que subsidia o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014).  

Meu compromisso social com a comunidade surda está no papel social que exerço na 

academia e em outros tantos espaços sociais. O meu primeiro contato com surdo foi desde o 

nascimento, como já dito, pois sou irmã de surdo. Isso foi importante para que pudesse 

estreitar fortes laços com a comunidade surda. Quando meu irmão surdo aprendeu Libras, tive 

a oportunidade de interagir com outros surdos, com profissionais e familiares de surdos. 

Como éramos filhos de pais ouvintes que desconheciam a Libras, o meu irmão não obteve um 

ambiente linguístico familiar favorável para aquisição da Libras, e a comunicação na família 

acontecia por meio de gestos – o que Santana (2007, p. 84) descreve como "sinais caseiros" 

e/ou "domésticos". 

Meus laços com a comunidade surda foram fortemente marcados aos 15 anos de idade, 

quando ingressei no Ensino Médio, na modalidade regular, que outrora incluía o chamado 

magistério. No município de Ipiaú, iniciava-se o processo de formação de futuros professores 

para receber alunos surdos. Todas as turmas de magistérios participariam de um curso de 

Libras, juntamente com familiares de surdos, e eu me encaixava nos dois perfis. Assim, no 

ano de 2000, iniciei meu primeiro curso de Libras. Nesse curso, tive oportunidade de 

conhecer o universo do surdo, as concepções filosóficas e educacionais, técnicas de tradução e 

interpretação, diálogos interculturais, a gramática da Libras e até meu sinal de batismo na 

comunidade surda, que até então desconhecia, mesmo tendo um familiar surdo.  

Para Pimenta e Quadros (2009) sinal de batismo é um ritual que acontece quando um 

surdo ou um ouvinte entra no grupo surdo ou passa a ter contato com surdos. Os surdos 

atribuem o sinal de batismo depois de olhar e identificar alguma característica da pessoa que 

será batizada. O meu sinal de batismo faz menção ao penteado de cabelo amarrado de lado, 

que sempre utilizava quando ia à escola do meu irmão surdo, penteado percebido e observado 

por todos os colegas surdos, inclusive pelo meu próprio irmão, conforme ilustra a Figura 1, a 

seguir. 
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Figura 1 - Meu Sinal de Batismo representado em foto e no Sistema de Escrita de Sinais Signwriting 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. Escrita de sinais realizada a partir do programa SW-Edit. 

 

Este estudo origina-se da minha trajetória de vida e formação com a EJA e da EJA 

com surdos. Ao longo da minha experiência na Educação, fui professora de Educação de 

Jovens e Adultos para ouvintes e para Surdos. A experiência de EJA com ouvintes deu-se em 

2005, de forma voluntária, no Coletivo de Alfabetizadores Populares da Região Cacaueira 

(Caporec), que acontecia na rede municipal de uma das cidades da região  

Cacaueira da Bahia. Já com EJA para surdos deu-se no Centro de Apoio Pedagógico dessa 

mesma cidade. A turma de EJA para surdos em que trabalhei era somente de surdos, as aulas 

eram mediadas pela Libras e o ensino de Língua Portuguesa (LP) como segunda língua.  

Meu irmão que é surdo foi aluno da EJA. Desistiu de estudar muito cedo. Ao retomar 

os estudos na fase adulta, foi integrado à EJA na perspectiva para ouvintes, pois, como se 

sabe, até os dias atuais, não existe uma política de EJA para surdos no país. Diante da minha 

experiência em atuar na EJA e das condições de aprendizagem de meu irmão surdo em seu 

percurso na EJA, interessei-me em problematizar essas questões, a fim de que pudesse 

contribuir para melhorias na educação de pessoas surdas que ingressam tardiamente na escola.  

 

1.1 MEU EU COM O OUTRO SURDO: IDEALIZANDO UMA COLCHA DE RETALHOS 

 

A colcha de retalhos faz-me recordar minha avó paterna, Dona Coló. As tardes e as 

noites de sua vida passava a costurar à mão colchas e mais colchas de retalhos. Unia pequenos 

pedaços de tecidos, pedaços... de minha roupa do batizado... de seu melhor vestido... das 

camisas de seus filhos e netos... 

Quando prontas, as colchas de retalhos serviam de cobertores para mim e meus 

irmãos. Esse era um dos muitos outros momentos em que o coração revivia as lembranças e 

memórias que aquelas colchas traziam. As colchas de retalhos de dona Coló me fizeram 

entender muitos sentidos da vida, por exemplo, o ser e fazer parte da Comunidade Surda e o 
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sentido deste estudo na Educação de Surdos. E nessa motivação utilizo da metáfora da colcha 

de retalhos, neste texto, para descrever a minha relação com a comunidade surda e para 

caracterizar as seções que subsidiarão a idealização de uma Colcha de Retalhos que desenha a 

EJASURDOS.  

A Colcha de Retalhos é produto de uma técnica muito antiga denominada patchwork. 

Sobre essa técnica, Rizzo e Fonseca (2010, p. 5) ressaltam que surgiu muito antigamente, 

expressa e refletida nas vestimentas dos faraós desenhados nas paredes das pirâmides. Os 

autores lembram que na Europa, no período da Idade Média, a técnica era utilizada para fins 

utilitários, por exemplo, eram feitas roupas com sobras de tecidos que serviam de proteção 

embaixo de armaduras de ferro e colchas para aquecimento. 

A tradução do termo patchwork, no sentido literal, significa trabalho com retalhos. O 

passo a passo do trabalho com retalhos, a partir da técnica patchwork, está disponível em 

diversos meios de comunicação impressos, digitais e, sobretudo, no saber popular.  

Somos como Colcha de Retalhos. Somos feitos de pequenos retalhos de pessoas, de 

outros¸ de experiências. Não são todos os retalhos que encontramos na vida que nos 

compõem na nossa totalidade. Esses retalhos são internalizados por nós, ora nos 

complementam, ora são confrontados no nosso interior, mas, ao final, nos constitui como 

somos.  

Minhas vivências em comunidades surdas me fizeram ser professora, pesquisadora e 

intérprete de Libras. Muito do que expresso em palavras e sinais, muito do que sou partiu 

dessas experiências em comunidade com o povo surdo, isso porque nos formamos e nos 

tornamos o que somos pela ação do outro (ALBRES, 2016, p. 147). 

Cris Pizziment, em seu texto Sou feita de Retalhos (disponível em domínio público), 

representa bem a ocorrência construtiva das nossas vidas com a metáfora da Colcha de 

Retalhos.   

 

Sou feita de retalhos. 

Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou 

costurando na alma. 

Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem 

ser quem eu sou. 

Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior... 

Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade... 

Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. 

E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes 

que vão se tornando parte da gente também. 

E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados... 

Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. 
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Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que 

me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. 

Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles 

possam ser parte das suas histórias. 

E que, assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso 

bordado de “nós”. 

 

Tenho, em mim, a consciência de que sou um imenso bordado de muitas outras vidas, 

e, principalmente, de muitas vidas surdas. O meu caminhar e trilhar junto à comunidade surda 

constitui-me. Como expressa Cris Pizziment no seu poema Sou feita de retalhos, devemos nos 

engrandecer por tantos retalhos deixados em nós, que vão além de palavras em Língua 

Portuguesa e sinais em Libras. O agradecimento que devo à comunidade surda transmito 

colaborando com as suas lutas e seus anseios. Como já dito, tenho um compromisso social.  

A Educação é uma das lutas mais constantes das comunidades surdas e dos 

movimentos surdos. Anseiam por uma educação que permita serem surdos de direito, que 

respeite suas especificidades educacionais, sua língua, sua história. Esta pesquisa revela meu 

agradecimento à comunidade surda por me fazer o que sou hoje e a minha responsabilidade 

social por fazer parte desse lugar e esse lugar fazer parte de mim.   

Toda pesquisa precisa ter um compromisso social. Fazer pesquisa apenas por fazer é 

um desperdício de tempo e esforço. Assim, as pesquisas em Educação de Surdos precisam 

mesmo apresentar contribuições significativas para as comunidades surdas. Ou seja, é 

necessário que os pesquisadores desse campo tenham o compromisso ético com os sujeitos da 

pesquisa. Esse compromisso ético do pesquisador da Educação de Surdos deve atender a nova 

ética sugerida por Souza Santos (2000 apud CAVALCANTI, 2006). Segundo ele, “a nova 

ética não é antropocêntrica, nem individualista, nem busca a responsabilidade pelas 

consequências imediatas. É uma responsabilidade com o futuro” (SOUZA SANTOS, 2000, p. 

111-112 apud CALVACANTI, 2006, p. 249). Portanto, as pesquisas na Educação de Surdos 

precisam promover melhorias ao povo surdo, às comunidades surdas e ao seu futuro.  

Os novos saberes se produzem e reproduzem, por isso a necessidade maior da 

conscientização do aspecto ético de nossas práticas teóricas. Sendo assim, os indivíduos 

envolvidos nas realidades das comunidades surdas precisam rever suas posturas de 

pesquisadores. 

Pesquisar sobre a EJA para surdos significa permitir abertura de novos conhecimentos 

sobre ela. É o compromisso acadêmico com esse outro marginalizado e de minoria linguística 

que almeja a emancipação social. Estudar essa modalidade educativa implica estudar questões 

pertinentes à cultura surda, à educação bilíngue e à própria Libras como prática social. Dessa 
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forma, refletir sobre o nascimento social do surdo pela condição de ser surdo bilíngue requer a 

incorporação de conhecimentos das áreas da cultura, da Educação e das Linguagens para se 

idealizar no Brasil uma pesquisa por uma Educação de Jovens e Adultos para surdos.  

Este estudo tem como objetivo geral compreender de que forma as Políticas 

Linguísticas, da Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa para surdos do 

Brasil têm sido contempladas em um micro-contexto educacional, em uma classe de EJA com 

alunos surdos. Para tanto, são objetivos específicos: descrever as metodologias desenvolvidas 

na EJA de inclusão de surdos; caracterizar as diferentes formas de interação do cotidiano 

escolar da turma do ponto de vista linguístico e pedagógico; e problematizar a política 

linguística local e interna do campo investigado.  

O Estudo insere-se no campo da Linguística Aplicada (LA), de natureza qualitativa 

microetnográfica, pretendeu-se se deter à uma microánalise etnográfica (ERICKSON, 1992) 

em uma turma de EJA do Nível II do Segmento I.   

Para a constituição do corpus, adotamos como procedimentos metodológicos: três 

entrevistas semiestruturadas em Língua Portuguesa com professor, intérprete e coordenador; 

observação participante de quatro aulas intercaladas no período de 16 de abril de 2018 a 23 de 

maio do mesmo ano, com registros por meio de diário de campo e vídeo-gravação; e análise 

de documentos/legislações que tratam da EJA e que compõem o suporte jurídico da Política 

Linguística da Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa no país. O locus da 

pesquisa trata-se de uma turma de EJA de inclusão de alunos surdos de um Centro 

Educacional Municipal de Educação de Jovens e Adultos. 

O referencial teórico foi construído à luz de obras e documentos que tratam da 

Educação de Surdos, da Educação Bilíngue para Surdos, da EJA, das questões de linguagem e 

das Políticas Linguísticas. O fazer pesquisa em LA significa assumir uma postura 

transdisciplinar, ou seja, visitamos conceitos e estudos de outras áreas, a fim de construir 

conhecimentos acerca de um determinado evento estudado. A Educação de Surdos instala-se 

num campo multifacetado que agrega saberes de diversas áreas de conhecimento. Sendo 

assim, é possível assumir uma postura transdisciplinar em pesquisas nesse campo. Sobre 

transdisciplinaridade, Evensen (1998, p. 117) descreve: 

 

A transdisciplinaridade envolve mais do que a justaposição de ramos de 

saberes. Envolve a coexistência em um estado de interação dinâmica, o que 

Portella (1993) chamou de esferas de coabitação. A mera justaposição de 

saberes não leva à interação, condição essencial da transdisciplinaridade. 

Não se busca contribuições de outras áreas, mas sim, a participação ativa de 

pesquisadores das áreas envolvidas, a fim de se dar conta da 
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problematização que a abordagem de estudo proposto provoca em cada área 

(SERRANI, 1990). Novos espaços de conhecimentos são gerados, passando-

se, assim, da interação de disciplinas à interação dos conceitos e daí, à 

interação das metodologias (EVENSEN, 1998, p. 117). 

 

Para aprofundar os estudos sobre esse fenômeno, propomos muito mais que 

justaposição de saberes, mas, sim, interação de saberes teóricos e documentos da Educação de 

Surdos e Educação Bilíngue de Surdos, concepções de teóricos das questões de linguagem, 

obras de autores e documentos que tratem de Política Linguística e da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Este trabalho está organizado em cinco seções, com títulos associados à Metáfora 

Colcha de Retalhos, os quais narram o processo de costura da pesquisa por uma 

EJASURDOS. Esta seção introdutória revela o lugar discursivo da pesquisadora, a justificativa 

e objetivos da pesquisa, as motivações pessoais, a relevância social e acadêmica do referido 

estudo. Na segunda e na terceira seção, são apresentados os retalhos teóricos que constituem a 

pesquisa. Na quarta seção, encontra-se a descrição da metodologia da pesquisa, o processo da 

costura da grande Colcha de Retalhos. No quinto capítulo, socializamos a análise dos dados 

dos pequenos retalhos teóricos e metodológicos praticados e moldados em uma turma de EJA 

com jovens e adultos surdos. No sexto capítulo, apresenta-se a proposta de atos educativos na 

EJA para pessoa surdas e com surdos, entre outras palavras, um molde da EJASURDOS. Por 

fim, seguem as considerações para se pensar a nossa Colcha de Retalhos que servirá como 

uma indicação de uma Educação de Jovens e Adultos para Surdos, a EJASURDOS. 
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2 OS TECIDOS TEÓRICOS QUE TECEM A EJA NA PERSPECTIVA DA SURDEZ 

 

Se as “vozes” dos surdos não podem (não devem) ser entendidas como as 

únicas e verdadeiras, pelo menos devem ser entendidas como vozes 

legitimadas por uma condição que nós, ouvintes, nunca chegaremos a 

experimentar (SÁ, 2016, p. 189). 

  

A EJA é uma modalidade educativa que se apresenta diferentemente das etapas de 

escolarização convencionais. A partir de mudanças conjunturais políticas e mobilizações 

sociais para/de surdos, esses sujeitos foram inseridos nessa modalidade. Para entender a EJA 

na perspectiva da surdez, precisamos adentrar no que se propõe esse ensino, de um modo 

geral, e relacioná-lo com as políticas linguísticas em torno da língua dessas pessoas, com a 

Política Linguística da Libras e com a Política Linguística de Educação Bilíngue 

Libras/Língua Portuguesa. Esta seção agrega retalhos teóricos sobre a participação dos jovens 

e adultos surdos na EJA. 

 

2.1 A EJA E OS JOVENS E ADULTOS SURDOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade educativa, ofertada pelas escolas 

públicas do Brasil para pessoas que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos nos 

níveis fundamental e/ou médio. A EJA não só é uma forma de garantir a escolarização, como 

também de preparar o indivíduo para o exercício da cidadania. Esse ensino foi pensado como 

forma de contribuir para a profissionalização de seus participantes, contemplando os 

interesses pessoais e o desenvolvimento e enriquecimento pessoal, além de potencializar a 

cultura geral.  

 Pode-se se considerar a Educação de Jovens e Adultos em uma perspectiva diferente  

prevista na LDB, ou seja, não se restringir ao ensino fundamental ao ensino médio. Por 

exemplo, mesmo que um sujeito não frequente a escola ou estudou o primeiro ano e nunca 

mais retomou os estudos estão constantemente aprendendo, em formação, pois no seu dia-a-

dia participa de várias interlocuções e comunicações, vive, produz a vida e se envolve em 

outros processos de formação. As experiências da Europa tem ampliado o sentido da EJA para 

além da escolarização, contemplado no termo Educação e Formação de Jovens e Adultos. 

Este estudo envolve questões referentes a EJA escolarizada consagrada pela LDB.  

 A Constituição Federativa do Brasil, instituída em 5 de outubro de 1988, consagra a 

Educação como Direito Social obrigatório e gratuito (BRASIL, 1988) e ainda constitui os 

princípios desse direito, sendo um deles a “igualdade de condições para o acesso e 
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permanência na escola” (BRASIL, 1988, p. 66). A constituição permite se pensar, a nível 

nacional, a garantia do direito à EJA como condição de igualdade no que diz respeito ao 

acesso à Educação para jovens e adultos brasileiros. 

Em determinação do inciso XXIV do Art. 22 da Constituição de 1988, a saber: 

“compete privativamente à União legislar sobre: Diretrizes e bases na educação nacional” 

(BRASIL, 1988, p. 10), entra em vigor em 20 de dezembro de 1996 a Lei de Diretrizes e 

Bases de nº 9.394. Nesse documento, a EJA torna-se legítima no sistema educacional 

brasileiro, prevista na seção V, com as seguintes proposições:  

 

SEÇÃO V  

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 

na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem 

ao longo da vida. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018) 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames 

(BRASIL, 1996, p. 17). 

  

O fazer da EJA na Educação Básica vai muito além do processo de alfabetização, 

inclui também promover a humanização dos sujeitos. O sujeito que ingressa na EJA almeja 

recuperar sua humanidade roubada, lutar pelo Ser Mais e libertar-se da opressão em que 

estava atado. São sujeitos frutos da exclusão e da desigualdade social, deixaram de estudar 

pelo fato de a escola não atender sua “situação concreta, existencial, de opressão” (FREIRE, 

2005, p. 50). 

Considerando essas questões, a EJA configura-se como uma proposta de Educação 

fora dos moldes de educação tradicional e exige uma ação pedagógica e metodológica que se 

afaste dos moldes de educação bancária em que o professor é detentor de todo conhecimento e 

o aluno é um depositário de conteúdos. A EJA compreende o aluno como sujeito de sua 

educação, de valores, de cultura e de conhecimento.  

Arroyo (2012, p. 28) lembra que o aluno é um “Sujeito Pedagógico”, ou seja, é um 

indivíduo que traz indagações pedagógicas à docência, que, por sua vez, exige Outras 

Pedagogias. Isso porque, segundo o autor, os alunos são “outros sujeitos sociais que se fazem 

presentes em ações coletivas e em movimentos” (ARROYO, 2012, p. 25), são novos e/ou 

velhos atores sociais, entre eles, trabalhadores, camponeses, mulheres, negros, jovens, povos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
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indígenas, sem-tetos, sem creches, sujeitos coletivos históricos que se incomodam, resistem e 

se movimentam socialmente por outro projeto de sociedade.  

O jovem e adulto em situação de opressão deveria ser, também, o Sujeito Pedagógico 

da EJA. As dimensões significativas da realidade desses sujeitos, ao serem consideradas na 

elaboração da práxis docente, poderão proporcionar “pedagogias de 

humanização/emancipação” (ARROYO, 2012, p. 29). É incontestável que a EJA defenda uma 

educação problematizadora e libertadora dos seus participantes. 

Na EJA temos a presença, também, de sujeitos com limitações sensoriais auditivas, as 

pessoas surdas, outros sujeitos surdos da sociedade. A condição auditiva dos outros sujeitos 

surdos, da EJA, não permite que sejam submetidos a uma modalidade educativa com oferta 

somente da Língua Portuguesa e ainda como primeira língua, pois esses sujeitos “[...] 

compreendem e interagem com o mundo por meio de experiências visuais” (BRASIL, 2005, 

p. 1).  

As necessidades educacionais dos outros sujeitos surdos, da EJA, motivam pedagogias 

humanizantes, mediadas por uma língua de instrução espaço-visual como primeira língua, no 

contexto brasileiro, a Libras. Na promoção de uma educação problematizadora e libertadora 

para pessoas surdas essas questões precisam ser consideradas. 

Muitos dos documentos oficiais que regem a EJA não tratam das especificidades das 

pessoas com necessidades educacionais especiais, por exemplo, orientações sobre como 

atender pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas autistas, pessoas surdas, dentre 

outras. No entanto, a participação desses sujeitos não é negada. O Documento do 6º 

Conferência Internacional de Jovens e Adultos (CONFITEA IV) faz referência à questão da 

Inclusão, estabelece a importância de apoiar financeiramente as necessidades das pessoas com 

deficiências na educação de jovens e adultos.  

Uma modalidade educativa que agregue pessoas surdas envolve um ensino de outra 

língua e sugere uma metodologia de segunda língua do ensino da LP. Essas questões não 

estão previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, principalmente da 

EJA. No entanto, existem documentos que deliberam aspectos em torno da inclusão na 

perspectiva educacional, principalmente dos surdos como: a Declaração de Salamanca; Lei de 

Acessibilidade nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000; a Lei Brasileira de Inclusão nº 12.146 

de 06 de julho de 2015; o capítulo V da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996; e a Política Nacional de Educação Especial em uma 

perspectiva inclusiva (BRASIL, 2008) . 
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A Política Linguística que norteia a Educação Bilíngue para surdos no Brasil foi 

instaurada por meio do Decreto 5626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei da 

Libras (Lei de nº 10.436 de 24 de abril de 2002). Em termos gerais, a Educação Bilíngue para 

surdos deve contemplar os diversos níveis e modalidades, assegurando ao sujeito surdo o 

direito linguístico e a proficiência linguística, consequentemente, sua emancipação social e 

cultural. 

O Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de 

Sinais e Língua Portuguesa (BRASIL, 2014) descreve que o objetivo da Educação Bilíngue 

para surdos é garantir a aquisição e a aprendizagem da Libras como L1 e da LP como L2 

como condição necessária à educação do surdo, construindo sua identidade linguística e 

cultural em Libras e permitir que o surdo possa concluir a educação básica em situação de 

igualdade com os ouvintes e falantes do português.  

Sobre a Educação Bilíngue, Quadros e Schmiedt (2006, p. 18) explicam que envolve, 

pelo menos, duas línguas no contexto educacional. Para as autoras, a oferta de uma educação 

bilíngue depende de decisões político-pedagógicas. Uma escola optando por oferecer uma 

educação bilíngue assume uma política linguística em que duas línguas passarão a coexistir no 

espaço escolar, sendo necessário definir qual será a primeira língua e qual será a segunda 

língua, bem como as funções de cada língua no ambiente escolar.  

O Documento que rege a Política Nacional de Educação Especial em uma perspectiva 

inclusiva (BRASIL, 2008) traça algumas orientações de oferta da Educação Bilíngue para 

surdos. As orientações consistem em ofertar aos estudantes surdos o ensino escolar na Língua 

Portuguesa e na língua de sinais, sendo o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua 

na modalidade escrita, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o 

ensino da Libras para os demais estudantes da escola. Orienta, também, que o aluno surdo 

esteja em contato com outros surdos. 

Conforme dito anteriormente, a EJA é um direito social obrigatório e gratuito previsto 

na Constituição de 1988 para o jovem e adulto brasileiro, e não é diferente com o surdo 

brasileiro. A pessoa jovem e adulta surda também tem o direito de acesso à educação com 

igualdade de condições e permanência na escola.  

Assim, a LDB nº 9394/96 delibera que o acesso à educação básica é direito público a 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, em todos os níveis e modalidades. 

 

Art. 5
o
 O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
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organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 

ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.  

§ 1
o
 O poder público, na esfera de sua competência federativa, 

deverá:              

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem 

como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica;      

II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em 

primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, 

contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, 

conforme as prioridades constitucionais e legais (BRASIL, 1996, p. 2). 

   

Nesses termos da LDB, a EJA para surdos é um direito público do grupo de cidadãos 

surdos e deve ser ofertado respeitando as suas especificidades. Essa Legislação ainda delibera 

que se esses direitos forem negligenciados poderão ser imputadas por crime de 

responsabilidade as autoridades competentes: 

 

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade 

para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da 

Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial 

correspondente. 

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o 

oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 

responsabilidade (BRASIL, 1996, p. 3). 

  

No Plano Nacional de Educação do Brasil, no período 2014 a 2024, a EJA está 

prevista nas Metas 8, 9 e 10. Para que cada Meta do PNE alcance seu objetivo, o plano propõe 

estratégias que viabilizem a efetivação desses objetivos. Entre as estratégias das metas 8 a 10 

do PNE, temos ações para a consolidação da Educação Especial na EJA. Por exemplo, na 

estratégia 9.1, da meta 9, sugere-se a implementação de programas de capacitação tecnológica 

da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de 

escolarização formal e para os (as) alunos (as) com deficiência. 

Algumas estratégias da meta 10 também fazem menção à pessoa com deficiência. A 

estratégia 10.4 apresenta a necessidade de se ampliar as oportunidades profissionais dos 

jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à EJA, 

articulada à educação profissional (BRASIL, 2014). E a estratégia 10.5 salienta a necessidade 

de implantação de um programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 

voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na EJA 

integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência. A 

estratégia 10.8 da meta 10 também traz outras ações à pessoa com deficiência.  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208%C2%A72
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Essas estratégias não dispõem sobre as especificidades de todas as deficiências, como, 

por exemplo, da Educação Bilíngue para pessoas surdas, ou seja, o ensino de Libras como 

primeira língua e a Língua Portuguesa como segunda língua. No entanto, por existirem 

algumas estratégias nessas metas, voltadas para a pessoa com deficiência, a pessoa surda não 

deixa de ser contemplada.   

A Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei  de nº 12.146 de 06 de julho de 2015, definem a 

pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento, de longo prazo, de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas (BRASIL, 2000; 2015).  

O Decreto 5626/05 considera a pessoa surda como aquela que, por ter perda auditiva, 

compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua 

cultura, principalmente pelo uso da Libras (BRASIL, 2005, p. 1). No Parágrafo Único das 

disposições preliminares do capítulo I do Decreto 5626/2005, a deficiência auditiva é 

considerada quando existe 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. 

Diante disso, é justificado que essas estratégias das metas 8 a 10 do PNE apresentam 

objetivos e ações voltados, também, para a pessoa surda. A estratégia 4.13 da meta 4 tem 

como estratégia apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender a 

demanda do processo de escolarização dos (as) estudantes com deficiência “[...], garantindo a 

oferta de professores (as) Atendimento Educacional Especializado (AEE), [...] tradutores (as) 

e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 

prioritariamente surdos e professores bilíngues” (BRASIL, 2014, p. 56). Dessa forma, unindo 

esses termos às estratégias para a EJA da pessoa com deficiência nas metas já citadas, 

podemos interpretar que assegurar a EJA, também, para as pessoas surdas está previsto 

implicitamente no PNE de 2014-2024.  

Em outros momentos da vida desses sujeitos, era comum a prática da oralização, ou 

seja, estímulo da fala como abordagem educacional para a vida do surdo. O oralismo é, 

sobretudo, uma prática de inserção na vida dos indivíduos surdos de uma língua de trato oral, 
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mais especificamente uma língua oral majoritária. O Congresso de Milão
1
 permitiu que o 

oralismo se tornasse uma atividade comum aos surdos do mundo inteiro, proibindo a 

utilização das línguas de sinais por esses sujeitos. Alguns autores, a exemplo de Skliar (2010), 

atribuem ao oralismo o caráter de colonização dos surdos pelos ouvintes, por ser uma forma 

de impor uma língua a indivíduos que se apropriam de um artefato linguístico específico.  

Perlin e Strobel (2008) salientam que os surdos percorreram um longo período da sua 

história nas práticas de oralização e de outras práticas educativas incoerentes e 

discriminatórias. As autoras pontuam que os discursos que eram produzidos com relação à 

pessoa surda refletiam em como idealizar propostas educacionais para os surdos. As autoras 

definem como desequilíbrio educacional dos sujeitos surdos. 

 

Este discurso sobre a educação de surdos estava fora do contexto, pois 

muitas vezes os sujeitos surdos eram vistos como „retardados‟ sendo 

poupados dos conteúdos escolares mais complexos, empurrados de uma 

série para outra série e também foram proibidas de compartilhar uma língua 

cultural do povo surdo, sendo tratados como débeis mentais com a 

eternização da infância (PERLIN; STROBEL, 2008, p. 40). 

 

Atualmente, no Brasil, com a Política Linguística de Educação Bilíngue, os surdos não 

são obrigados às práticas de oralização, mas precisam ter a proficiência em uma das 

modalidades da Língua Portuguesa, o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Isso 

porque a Libras foi reconhecida, oficialmente, como língua de sinais dos surdos brasileiros e 

do próprio Brasil. A mesma legislação que reconheceu a Libras no país deliberou que essa 

língua não poderia substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa.  

A inclusão escolar do surdo foi um momento de dar visibilidade ao próprio surdo, que 

até então, vivia em situação de marginalização da sociedade. Esses sujeitos não mais ficariam 

escondidos em seus lares sem projeto de vida, teriam na escola um meio de serem inseridos na 

sociedade junto ao seu direito de ir e vir garantido. 

Em razão da invisibilidade de determinados grupos e da intolerância social que 

sofrem, indivíduos são negados pela sociedade; não há uma responsabilidade pessoal, nem a 

sensibilidade se permitir para o outro. Por isso, existe a necessidade de tornar obrigatória a 

aceitação da diversidade e de se relacionar com ela. Entendemos que seja urgente uma política 

de inclusão, porque existe uma exclusão.  

                                                             

1
 O Congresso de Milão foi um evento internacional que aconteceu em 1880. Esse congresso reuniu intelectuais 

e educadores da época com objetivo de discutir e deliberar a proposta educacional que deveria ser empregada, 

mundialmente, para os surdos. 
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Os primeiros movimentos da educação de jovens e adultos surdos surgiram desde o 

período do Segundo Império, com objetivo de capacitar os surdos para o mercado de trabalho 

e diminuir os gastos públicos com as pessoas com deficiência. O Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES) era uma das instituições que defendia e se utilizava dessa 

concepção político-pedagógica. Sobre o INES, Strobel (2009b) descreve:  

 

Foi fundada a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro – Brasil, o 

“Imperial Instituto dos Surdos-Mudos”, hoje, “Instituto Nacional de 

Educação de Surdos”– INES, criada pela Lei nº 939 (ou 839?) no dia 26 de 

setembro. Foi nesta escola que surgiu, da mistura da língua de sinais 

francesa com os sistemas já usados pelos surdos de várias regiões do Brasil, 

a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Dezembro do mesmo ano, o 

Eduardo Huet apresentou ao grupo de pessoas na presença do imperador D. 

Pedro II os resultados de seu trabalho causando boa impressão (STROBEL, 

2009b, p. 25). 
 

Conforme o INES (2007), nessa época, o programa de ensino adotado para os jovens e 

adultos surdos consistia no ensino de Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do 

Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada (aos que tinham aptidão) e Doutrina 

Cristã, mas nenhuma referência à Língua de Sinais ou à Libras.   

A EJA direcionada à pessoa surda deve permitir o status da Libras como primeira e 

segunda língua, consequentemente, seguir alguns princípios da Educação Bilíngue para 

surdos, isso implicaria em criar oportunidades educacionais apropriadas para atender o 

educando surdo: ação educativa diferenciada; profissionais capacitados em Língua Portuguesa 

como segunda língua; Libras como primeira língua e/ou como segunda língua para educandos 

ouvintes; a presença de um tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa Educacional (na 

ausência de Professor Bilíngue ou Instrutor Surdo) e o Atendimento Educacional 

Especializado AEE, como prevê a Política Linguística de Educação Bilíngue. 

O jovem e o adulto surdo têm o direito de se emanciparem socialmente e de saírem da 

situação de exclusão e opressão em que vivem. Esses sujeitos necessitam dominar a Libras e a 

Língua Portuguesa para exercerem seus direitos e deveres de cidadãos. Dessa forma, essa 

modalidade educativa precisa apresentar uma organicidade pedagógica e curricular que possa 

contemplar essas premissas, garantindo o direito do ser surdo e do ser surdo bilíngue.  

A ação educativa libertadora e revolucionária da EJA nos permite dizer que ela pode 

proporcionar essas vivências ao educando surdo, para que esses indivíduos se reconheçam 

enquanto surdos, se apropriem de sua língua, adquiram uma proficiência em LP e exerçam 

seus direitos e deveres frente à sociedade em que vivem. Lembramos também que a LDB de 
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1996 delibera que a EJA assegure oportunidades educacionais apropriadas para o seu aluno, 

considerando seus interesses, condições de vida e de trabalho (BRASIL, 1996).  

A EJA organiza-se com base na compreensão de que o primeiro passo para o 

empoderamento do surdo dar-se-á quando esse sujeito assume uma Identidade Surda Política
2
 

e reinventa a Libras como sua própria língua, assim ela pode assegurar oportunidades 

educativas adequadas para esse sujeito.  

A reinvenção da Libras acontece quando os próprios surdos passam a reconhecer a 

própria língua como língua, havendo, então, uma reinvenção da sua relação com a mesma, 

que passa a se refletir nas suas práticas sociais e formações discursivas (PIZZIO; REZENDE; 

QUADROS, 2010, p. 44). Os surdos jovens e adultos são os sujeitos que mais vivenciam a 

reinvenção da Libras, pois muitos desses sujeitos nunca tiveram oportunidades de falar em 

Libras e de encontrar outros sujeitos que compartilham dessa língua.  

A Libras abre caminhos para que o surdo possa manipular e/ou negociar o seu 

estigma. A língua é um produto social emancipador de qualquer indivíduo. A língua dá voz 

para todo e qualquer tipo de manifestação, principalmente de reconstrução de significados.  

 

Entre seus iguais, o indivíduo estigmatizado pode utilizar sua desvantagem 

como uma base para organizar sua vida, mas para consegui-lo deve-se 

resignar a viver num mundo incompleto. Neste, poderá desenvolver até o 

último ponto a triste história que relata a possessão do estigma (GOFFMAN, 

1963, p. 29-30). 

 

Diferente dos participantes majoritários da EJA, as pessoas com condição auditiva de 

ouvinte, o alunado de surdos não chega a uma turma de EJA com uma língua de instrução. 

Em muitos casos, trazem para a escola um sistema de comunicação particular da própria 

família. Esses sistemas comunicativos são criados e convencionados naturalmente dentro do 

lar desses surdos, os sinais caseiros.  

O fato de os surdos jovens e adultos não utilizarem a Libras é decorrente de diversos 

fatores: são filhos de pais ouvintes, convivem na zona rural, perderam a audição na fase 

adulta, dentre outros. Ainda que esses sujeitos não utilizem a Libras, eles são capazes de 

realizar uma experiência visual, que é própria do artefato linguístico do surdo.  

 

                                                             

2
 Sobre a identidade política surda, Perlin (2010) informa que se trata de uma identidade que se sobressai na 

militância pelo específico surdo. “É a consciência surda do ser definitivamente diferente e de necessitar de 

implicações e recursos completamente visuais” (PERLIN, 2010 apud SKILIAR, 2010, p. 63). 
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Um sujeito surdo em zona rural, isolado da comunidade surda e que nunca 

aprendeu a língua de sinais, a falar ou escrever, sem ter a noção de horas, 

observa ao seu redor que tem um dia da semana em que frutas sempre são 

colhidas, o dia certo de ir à igreja, os dias em que o caminhão vem pegar o 

lixo, e que quando o sol aparece no horizonte é a hora de ordenhar e pegar 

ovos, etc. Ele acompanha esta rotina de acordo com seu “olhar”, do dia-a-dia 

de sua vida e cria sinais que representam seu cotidiano (STROBEL, 2009, p. 

47). 

  

Mas o que não podemos esquecer é que existe uma diversidade de surdez e deficiência 

auditiva, que apresenta essas características e outras mais. Torres et al. (2007) ressaltam que 

existe uma diversidade de surdez e que isso precisaria ser levado em consideração ao se traçar 

políticas de inclusão e educacionais. 

Freire (1996) ressalta que uma das tarefas mais importantes, para além de 

transferência de conhecimentos, do professor é a de assumir uma prática educativo-crítica que 

propicie condições aos educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 

professor/professora, ensaiando na sala de aula a experiência de assumir-se como ser social, 

histórico, pensante e comunicante. Diante disso, a EJA, para atender as especificidades da 

pessoa surda, precisaria permiti-la a assunção e reconhecimento da identidade cultural surda, 

e isso inicia-se dentro da própria sala de aula. 

O jovem e o adulto surdos têm a visão como principal meio de apreender o mundo. Na 

Educação de Surdos, destaca-se a necessidade de se apropriar da metodologia visual na ação 

pedagógica do educador: o educando surdo, por apresentar limitação sensorial auditiva, 

compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais. A ação pedagógica na 

EJA parte da realidade do aluno, das condições de aprendizagem desses sujeitos. Dessa 

forma, a essência educativa da EJA, na perspectiva da pessoa surda, deve estar pautada no 

caráter visual, assim como todo ato educativo para esses sujeitos, como destacam Basso, 

Masutti e Strobel (2009). 

O currículo da EJA tem enfoque em um educando ouvinte, pessoa usuária de uma 

língua de instrução oral-auditiva. Quando se trata de estudantes surdos, os saberes precisam 

ser reavaliados e novas temáticas devem ser agregadas, por exemplo, a inclusão de novos 

componentes (como prevê a Lei 10.436/02) e/ou temas geradores que atendam o caráter 

bicultural da educação bilíngue, por envolver ensino de duas línguas e de culturas diferentes. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos que estão 

previstas na resolução CNE/CEB nº 1 de 5 de julho de 2000 apresentam elementos que 

permitem se pensar um currículo próximo da realidade do educando da EJA, mas é visível 
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que não temos qualquer menção de uma proposta curricular voltada para a pessoa surda e para 

as questões da educação bilíngue.  

O currículo da EJA considera as histórias, os hábitos e as culturas dos educandos sem 

negar a cultura geral da humanidade. Sendo assim, a modalidade para surdos precisaria 

considerar, além dos ideais da Educação Bilíngue para surdos, também, os conhecimentos 

acerca da Cultura e Identidade Surda, dentre outras questões existenciais de vida da pessoa 

surda.  

A Educação é uma possibilidade para libertação de toda opressão e exclusão social. O 

jovem e o adulto surdo, inseridos na EJA, necessitam se emancipar socialmente e, para tanto, 

necessitam ter a proficiência na Libras e na Língua Portuguesa na modalidade escrita. O surdo 

que não domina a LP e não tem um conhecimento da língua de sinais do seu próprio país não 

interage com seus pares e com outros sujeitos sociais. A ascensão do surdo na sociedade dar-

se-á pelo viés do ser bilinguismo. Mas, em primeiro plano, pela proficiência em uma língua 

de sinais; ela dá ao surdo a possibilidade de mudar a si mesmo e seu grupo social. O 

diferencial em se pensar uma EJA para pessoas surdas está na forma de organização do 

currículo e na prática educativa docente, que deve ser fundamentada no ensino de Libras 

como primeira língua (componente não existente atualmente na EJA) e na Língua Portuguesa 

como segunda língua (não como primeira língua como na EJA na perspectiva de pessoas 

ouvintes).  
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2.2 A CULTURA BILÍNGUE PARA SURDOS E A EJA 

 

O surdo estabelece relações sociais, naturalmente, por meio de uma língua espaço-

visual. No entanto, para relações sociais na sociedade de maioria ouvinte (não fluentes em 

Língua de Sinais – LS), o surdo precisa adquirir a proficiência em uma língua oral-auditiva; 

para o surdo estabelecer relações sociais necessita assumir a condição de sujeito bilíngue.  

No contexto brasileiro, o cidadão surdo estabelece relações sociais com a Libras e com 

a Língua Portuguesa na modalidade escrita. Quando o surdo brasileiro interage socialmente 

no seu país, por meio dessas duas línguas, significa que ele está inserido na cultura letrada 

bilíngue.  

A LDB 9394/96 indica que a partir dos 15 anos um indivíduo tem idade escolar para 

ser aluno da EJA. O aluno surdo nessa faixa etária escolar está inscrito na fase de idade crítica 

para aquisição da linguagem, ou melhor, para aquisição da Libras e da Língua Portuguesa. 

Isso é uma consequência da privação social à qual esse sujeito foi submetido. 

Dessa forma, um professor de uma turma de EJA com a presença de surdo pode dispor 

de metodologias e de uma prática educativa que problematize essa condição tardia de 

aquisição da Libras e da Língua Portuguesa. É um desafio se pensar um ensino de Língua 

Portuguesa como segunda língua e de Libras como primeira, mas é necessário. 

É preciso ter em mente a principal pedagogia para o processo de ensino-aprendizagem 

do surdo na EJA: existe um jeito surdo de aprender a Libras e a Língua Portuguesa, isso 

requer um jeito surdo de ensinar. Mais ainda: a prática educativa adequada na EJA garante 

uma educação de qualidade ao surdo, a fim de que seja um sujeito bilíngue letrado e com 

condições linguísticas favoráveis para transitar, sem bloqueios, nos mais variados contextos 

sociais. Enfim, a EJA tem de agregar os princípios que contemplem uma EJA com surdos. 

   

2.3 ENSINO DE LIBRAS COMO PRIMEIRA LÍNGUA  

 

“Entende-se como Libras a forma de comunicação e expressão” em que o sistema 

linguístico de natureza é visual-motora, com estrutura gramatical própria, que constitui uma 

capacidade linguística de transmissão de ideias e fatos por pessoas surdas brasileiras 

(BRASIL, 2002, p. 1). 

O Acesso a essa língua por esses sujeitos está previsto na Convenção dos Direitos 

Humanos regulamentada no país pelo Decreto 6.949/2009. O documento ainda ressalta que a 

facilitação do aprendizado da língua de sinais e a promoção da identidade linguística da 
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comunidade surda são necessárias para a plena e igual participação no sistema de ensino e na 

vida em comunidade pelas pessoas surdas.  

Por muito tempo, as Línguas de Sinais foram consideradas inferiores às línguas orais-

auditivas. As autoras Quadros e Karnopp (2004) e Gesser (2009) abordam essas questões no 

âmbito histórico e filosófico da linguagem, confirmando a estigmatização das línguas de 

sinais durante toda a história da humanidade. Essas concepções incoerentes em relação às LS 

trouxeram grandes problemas para a vida social e educacional dos surdos.  

As Línguas de Sinais, dentre elas a Libras, são línguas de modalidade espaço-visual e 

compartilham de propriedades linguísticas (fonética, morfologia, sintaxe, semântica, 

pragmática) das línguas naturais independente das línguas orais. E, ao contrário do que 

pensam alguns indivíduos sobre a sua evolução, elas têm origens históricas baseadas em 

línguas de sinais específicas.  

Embora existam poucos documentos que comprovem tais assertivas, há evidências 

delas: o caso da ilha comunitária de surdos, a Ilha Martha‟s Vineyard. Os primeiros habitantes 

dessa ilha eram oriundos da Inglaterra e falavam algum tipo de língua de sinais. As línguas de 

sinais estavam tão integradas ao cotidiano da população que ninguém se considerava 

deficiente nem existia grupo à parte. Até os dias de hoje, essa ilha é conhecida como uma 

comunidade bilíngue e sua população utiliza línguas de sinais na mesma proporção da língua 

inglesa (GESSER, 2009, p. 36).  

Sobre as línguas de sinais, Demolim e Storto (2003) descrevem: 

 

As Línguas de Sinais se ligam aos eventos do mundo de maneira mais 

natural que a fala, ao menos de duas maneiras diferentes. Primeiro, elas 

fazem uso de três dimensões do espaço além do tempo, enquanto a fala 

estruturada apenas na dimensão temporal. Além disso, muitos sinais 

gestuais, podem carregar eles próprios características físicas daquilo que 

representam. Contudo, tem sido dito há bastante tempo que os gestos se 

tomam menos icônicos e mais arbitrários com o passar do tempo 

(DEMOLIM; STORTO, 2003, p. 223). 

 

Gesser (2009) relata outra evidência de origens históricas das LS, isto é, o livro do 

surdo francês Pierre Desgoles, Observation of a Deaf-Mute, obra publicada na França em 

1779 em defesa da própria língua do autor.  

Em relação ao contexto da Libras a autora Ferreira (2010) ressalta que é possível 

identificar forte influência, por sua vez, da Língua de Sinais Francesa, em virtude do contato 

com o professor surdo francês Eduardo Huet, ex-aluno do abade Charles Michel de L‟Epée, 

que chega ao Brasil em 1855, por intermédio do imperador D. Pedro II. Não se sabe ao certo a 
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data precisa do surgimento da Libras no Brasil; sabe-se que essa língua foi se constituindo no 

decorrer do tempo. Sobre esse processo histórico da Libras, Strobel (2009b) afirma: 

 

Foi fundada a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro – Brasil, o 

“Imperial Instituto dos Surdos-Mudos”, hoje, “Instituto Nacional de 

Educação de Surdos”– INES, criada pela Lei nº 939 (ou 839?) no dia 26 de 

setembro. Foi nesta escola que surgiu, da mistura da língua de sinais 

francesa com os sistemas já usados pelos surdos de várias regiões do Brasil, 

a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Dezembro do mesmo ano, o 

Eduardo Huet apresentou ao grupo de pessoas na presença do imperador D. 

Pedro II os resultados de seu trabalho causando boa impressão (STROBEL, 

2009b, p. 24). 

 

O ensino de Libras como primeira língua está previsto na PL de Educação Bilíngue. 

Dessa forma, apresenta ao surdo a língua de seus pares e aprimora a habilidade linguística na 

língua; promove a proficiência dessa língua por esses indivíduos, para que possam usufruir 

dos seus direitos sociais de cidadãos brasileiros. Basicamente, esse ensino define que o surdo 

“[...] precisa aprender a se expressar e a compreender os ditos por outros” (ALBRES, 2016, p. 

151). 

Para o ensino-aprendizagem de Libras, as autoras Basso, Massutti e Quadros (2009, p. 

21) propõem uma prática pedagógica que envolva o trabalho com a língua sinalizada, com um 

sistema de escrita de sinais, com a leitura de sinais e da escrita de sinais e com o estudo da 

gramática. Para as autoras, uma prática educativa que atenda a essas questões proporcionará o 

avanço do surdo na sua língua natural.  

Basso, Massutti e Quadros (2009) salientam, também, a importância do estudo da 

evolução da Libras nas aulas de Libras. Todas as estratégias que permitam o uso habitual e 

reflexivo da língua são importantes no processo de ensino e aprendizagem dessa língua para 

surdos. Recomenda-se a utilização de documentos da Literatura Surda, como o Iconographia 

dos Signaes dos Surdos-Mudos, publicado no ano de 1873, no Brasil, elaborado pelo aluno 

surdo Flausino José da Gama, do Instituto Nacional de Surdos Mudos (INSM), atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES). Esse documento apresenta os sinais-termos da 

Libras no período do Brasil Colonial, que podem ser utilizados na prática educativa para as 

reflexões da evolução da Libras até os dias atuais.  

O Relatório de Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais 

e Língua Portuguesa (BRASIL, 2014), salienta que o ensino de Libras envolve três aspectos: 

 

[...] linguísticos, socioculturais e históricos. Com base nessa premissa, 

objetiva desenvolver habilidades de compreensão e produção em Libras, 
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leitura e escrita em Libras, reflexão sobre como a língua de sinais funciona e 

seus usos, gramática, estudo da literatura produzida pelos surdos, 

desenvolvimento dos sinalários (glossários), a origem da língua de sinais e 

sua evolução (BRASIL, 2014, p. 11). 

 

Esses aspectos propostos pelo relatório permitem que o aluno surdo reflita, 

gramaticalmente, sobre sua língua e possua um olhar investigativo sobre ela, desenvolvendo 

habilidades de produção e compreensão de enunciados em Libras. 

Para se traçar qualquer proposta pedagógica no ensino de Libras, deve-se considerar 

os níveis escolares, o contexto em que o educando surdo está inserido e o seu nível de 

proficiência em Libras. O professor da EJA de surdos precisa ter ciência dessas questões para 

que sua ação educativa seja paralela à realidade de seu estudante.  

Para o educando surdo, “[...] aprender a falar significa aprender a construir 

enunciados, porque falamos por enunciados e não por orações isoladas, e evidentemente, não 

por palavras isoladas” (ALBRES, 2016, p. 151-152). Sendo assim, o ensino da Libras se 

apresentaria de forma contextualizada; com proposições de atividades que envolvam a 

sistematização da língua, como atividades linguísticas, atividades epilinguísticas e 

metalinguísticas. De acordo com Basso, Masutti e Strobel (2009), atividades linguísticas 

referem-se ao estudo da língua em situações de uso; as atividades epilinguísticas estão 

centradas na restruturação do texto, de forma que o aluno possa manipular a linguagem; já as 

atividades metalinguísticas referem-se ao trabalho de sistematização gramatical propriamente 

dito.  

O ensino de Libras, na EJA, deve permitir que o surdo tenha uma visão crítica e 

reflexiva sobre sua própria língua, principalmente sobre o lugar de sua língua na sociedade. É 

o surdo o defensor nato da Libras e é a Libras o instrumento natural para as lutas cotidianas 

desses sujeitos. Portanto, a EJA é uma modalidade que pode mudar vidas surdas. 

 

2.4 ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA 

 

O Artigo 13 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe que a 

língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

Diante disso, todo brasileiro é obrigado a se expressar e a compreender essa língua. Um 

cidadão que não adquire a LP limita sua autonomia dentro do próprio país. 

A LP é a língua utilizada nos documentos legais, jornais de circulação, nas literaturas, 

na mídia, nos recursos de acessibilidade (legendas), dentre outros artefatos, o que torna 
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necessário um conhecimento mínimo da língua do país por sua população, inclusive pela 

população surda. 

A apropriação da Língua Portuguesa pelos surdos configura-se como um outro 

caminho para emancipação política e social desses sujeitos. O Parágrafo Único da Lei 

10.436/02 delibera que a “Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 

modalidade escrita da Língua Portuguesa” (BRASIL, 2002, p. 1). Ou seja, o surdo brasileiro 

deve ter proficiência nessa língua para que tenha, sobretudo, condições de interagir 

socialmente no país e, ainda, oportunidades de participar de concursos públicos, seleções; 

para possuir, por exemplo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – visto que o Código 

Brasileiro de Trânsito delibera que o candidato precisa saber ler e escrever em Língua 

Portuguesa. 

A LP, por não ser a língua natural dos surdos e possuir modalidade de recepção e 

produção diferente da língua de sinais, uma modalidade oral-auditiva, dificulta a 

aprendizagem desses sujeitos. Diante dessa especificidade, o ensino da LP para surdos precisa 

valer-se de uma metodologia de ensino de segunda língua; não tem sentido se aplicar um 

ensino de primeira língua da LP para educandos usuários da Libras. 

Uma recomendação prevista na lei, pautada na PL de Educação Bilíngue, menciona 

que todo nível e modalidade de ensino que atenda pessoas surdas deve ofertar a Língua 

Portuguesa como segunda língua. Diante disso, a EJA como modalidade educativa da 

Educação Básica precisaria ofertar o ensino dessa língua nesses termos. Ou seja, a oferta da 

EJA nos moldes da EJASURDOS contemplaria o ensino da disciplina LP como segunda 

língua no seu currículo. 

A inclusão escolar na Educação Básica tem sido um caminho para se efetivar a política 

do direito educacional do surdo. No entanto, existem algumas discussões sobre como está 

sendo ofertada a Língua Portuguesa para esses sujeitos. Na EJA, que foi pensada para pessoas 

ouvintes na fase de escolarização tardia, a Língua Portuguesa é estudada como língua 

materna, aqui, o ensino de Língua Portuguesa como primeira língua. Quando o estudante 

surdo é inserido na EJA, como em outras modalidades e níveis, é submetido ao ensino de LP 

para ouvintes.  

Algumas questões precisam ser consideradas no ensino de LP para surdos, por 

exemplo, a identificação da palavra em Língua Portuguesa pelo surdo não acontece pela 

pronúncia nem pelo som, e sim, pela memória visual do estudante. Alguns autores, como 

Fernandes (2006), definem esse processo como rota lexical ou ortográfica. Sobre rota lexical 

ou ortográfica, Fernandes (2006) define que: 
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[...] é o percurso cognitivo utilizado para a leitura pelos surdos. A 

identificação da palavra ocorre sem a pronúncia da palavra (rota fonológica) 

mas por meio de seu reconhecimento visual. As palavras são lidas com base 

em sua forma ortográfica, ou seja, a palavra impressa é imediatamente 

relacionada a um conceito, sem que seja necessário recorrer à sua estrutura 

sonora (FERNANDES, 2006, p. 10). 
 

A sistematização dos estudos da palavra, fazendo recortes em unidades menores (sons, 

sílabas e letras), é impossível de ser aplicada ao estudante surdo de EJA. Daí que o ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita de Língua Portuguesa para surdos deve ter como opção a 

prática educativa de letramento (FERNANDES, 2006, p. 8). 

Nesse sentido, Práticas Educativas de Letramento representam a melhor opção para o 

ensino e aprendizagem de Língua portuguesa como segunda língua por surdos, conforme 

sugere Fernandes (2006). Essa opção deve ser considerada na EJA em toda ação pedagógica 

do educador de surdos.  

Fernandes (2006) estabelece alguns encaminhamentos metodológicos do letramento 

em LP, dentre eles: 

- o letramento toma a leitura e a escrita como processos complementares e 

dependentes (o português é o que o aluno lê/vê); 

- o letramento considera a leitura e escrita sempre inseridas em práticas 

sociais significativas; - há diferentes tipos e níveis de letramento, 

dependendo das necessidades do leitor/escritor em seu meio social e cultural 

(FERNANDES, 2006, p. 9). 

 

Já que uma das formas de acesso à Língua Portuguesa para surdos é a escrita é, então, 

a leitura de textos que permitirá essa vivência pelo educando surdo. Fernandes (2006) propõe 

um Roteiro de Leitura para sistematização da prática educativa nas aulas de LP com surdos, o 

que pode ser bem aproveitado no contexto da EJA: a contextualização visual do texto; a 

exploração do conhecimento prévio e de elementos intertextuais; identificação de elementos 

textuais e paratextuais; leitura individual e discussão das hipóteses de leitura no grupo; 

(re)elaboração escrita com vistas à sistematização.  

Sobre o processo de contextualização visual do texto, Fernandes (2006) salienta:  

 

A leitura das imagens e a sua relação com as experiências vividas permitirão 

o despertar da atenção e do interesse pelas possíveis mensagens que o texto 

veicula. A experiência nos ensina o quão desestimulante é iniciar as 

experiências de leitura com textos sem apelos visuais, o que torna o processo 

penoso e desestimulante pela falta de pistas para a decifração.  

A idéia [sic] fundamental é que a hipótese inicial de leitura se realize pelo 

“casamento” entre as pistas imagéticas e textuais. Para isso o professor deve 
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realizar questionamentos sobre as imagens e palavras conhecidas por eles, 

estimulando essa reflexão (FERNANDES, 2006, p. 20). 

 

Sobre a exploração do conhecimento prévio e de elementos intertextuais, destaca-se 

que 

 

O próximo passo é incitar que o aluno “leia” sem compromissos com a 

“decodificação” das palavras. É importante explorar toda a sorte de 

informações que fazem parte do cotidiano dos alunos sobre o tema proposto, 

por meio da mediação do professor com perguntas pertinentes que conduzam 

a relações sobre o real conteúdo do texto.  

A intertextualidade envolve associações de idéias [sic] com textos já lidos a 

respeito do tema. Poderão ser relembrados trabalhos anteriores, fazer 

comparações em relação à forma de apresentação e imagens, retomar idéias 

[sic] que poderão ser aproveitadas, trazer curiosidades sobre o autor como 

idade, origem, época em que o escreveu e outras informações (se isto for 

necessário e possível) (FERNANDES, 2006, p. 21). 

 

Por Identificação de elementos textuais e paratextuais significativos compreende-se 

que é o elemento mais importante na leitura, pois oferece os suportes necessários para a 

compreensão do texto. Fernandes (2006) explica que esse momento do roteiro da leitura é o 

momento do “refinamento” das informações visuais, que chegam sob a forma de hipóteses e 

adivinhações sobre o conteúdo do texto. Para essa autora, são três os aspectos a serem focados 

nesse item: a) os elementos lexicais: as palavras só adquirem significados no contexto em que 

estão veiculadas; b) gramaticais: aprender uma língua envolve conhecer suas regras de 

organização, ou seja, sua gramática; c) funcionais: todo texto presta-se a uma função social. 

No item Leitura individual e discussão das hipóteses de leitura no grupo, da proposta 

do roteiro de leitura de Fernandes, a autora sinaliza que a sistematização de palavras e de 

elementos gramaticais dos textos fazem com que os alunos apresentem certa autonomia no ato 

de ler e tenham uma postura reflexiva sobre o texto lido. 

O jovem, adulto e idoso surdos podem assumir um posicionamento em relação ao 

texto lido em sala de aula, pois, como se sabe, esse processo permite que o leitor surdo insira-

se nas práticas culturais que a escrita veicula: apreciar, argumentar, ponderar, opinar; é dado o 

momento de inserir a leitura ao cotidiano do educando surdo. 

A estratégia de (re)elaboração ou retextualização de textos em LP por surdos é 

importantíssima para o processo de ensino e aprendizagem dessa língua na EJA. É a 

oportunidade que o professor tem de realizar intervenções que contribuam no 

aperfeiçoamento do educando surdo na própria escrita em LP, nas questões gramaticais e nas 

estruturas sintáticas dessa língua.  
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A Língua de Sinais consiste em língua de instrução na vida escolar do surdo, 

principalmente no ensino da modalidade escrita de uma língua oral-auditiva. A Libras é a 

língua de instrução utilizada em todo desenvolvimento do processo educativo (BRASIL, 

2005, p. 5) de ensino de LP como L2. A EJA, adequando-se a essa proposição, viabiliza uma 

formação, de fato, bilíngue para jovens e adultos surdos. Sobre essa consideração, da 

importância da Libras nas aulas de LP como L2, salienta a autora anteriormente citada: 

 
[...] a língua de sinais exerce não apenas a mera função instrumental de 

recurso para a leitura do português escrito, mas, sobretudo, de língua que 

mobilizará as hipóteses dos alunos sobre a constituição de sentidos do texto. 

Por isso é necessário que a mediação do professor se dê exclusivamente em 

língua de sinais, a fim de que os alunos não se sintam reprimidos pelas 

barreiras lingüísticas [sic] para demonstrar sua opinião e o conhecimento de 

mundo relacionado ao tema em questão (FERNANDES, 2006, p. 24). 
 

Não existe uma fórmula pronta para o ensino de LP como L2 para surdos. Existem 

recomendações de experiências que deram certo com estudantes surdos em espaços 

educacionais. Por exemplo, Damázio (2007) apresenta algumas sugestões metodológicas para 

o ensino de LP para surdos, sendo elas:  

 
a) Riqueza de materiais e recursos visuais (imagéticos) para possibilitar a 

abstração dos significados de elementos mórficos da Língua Portuguesa.  

b) Amplo acervo textual em Língua Portuguesa, capaz de oferecer ao aluno a 

pluralidade dos discursos, para que os mesmos possam ter oportunidade de 

interação com os mais variados tipos de situação de enunciação. 

c) Dinamismo e criatividade na elaboração de exercícios, os quais devem ser 

trabalhados em contextos de usos diferentes (DAMÁZIO, 2007, p. 38-39). 

 

Uma publicação de Quadros e Schmiedt (2006): Ideias para ensinar português para 

alunos surdos, apresenta estratégias pedagógicas que promovem o ensino e aprendizagem da 

língua pelos surdos. Esse texto, além de socializar atividades visuais e adaptadas para surdos, 

traz algumas discussões pertinentes sobre as questões de aquisição de língua por esses 

sujeitos.  

Outro material para as questões de ensino e aprendizagem da LP é a publicação de 

Fernandes (2007): Avaliação em Língua Portuguesa para alunos surdos: algumas 

considerações. Esse texto apresenta ao educador questões específicas da escrita do surdo e a 

influência da Libras na escrita desse sujeito. 

Na proposta de Educação Bilíngue para surdos, a aquisição da LP é prevista na 

modalidade escrita, mas não isenta a oferta do ensino da modalidade oral. Sobre essas 

considerações, o Artigo 16, do Decreto 5626/02, dispõe que “[...] deve ser ofertada, 
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preferencialmente em turno distinto ao da escolarização, por meio de ações integradas entre as 

áreas da saúde e da educação, resguardado o direito de opção da família ou do próprio aluno 

por essa modalidade” (BRASIL, 2005, p. 4). O ensino de LP para surdos na EJA, sendo 

ofertado na modalidade escrita e com estratégias metodológicas adequadas, garantirá o direito 

à educação bilíngue desses sujeitos, proposto pela PL de ensino de LP como segunda língua. 
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3 MAIS TECIDOS PARA TECER A EJA NA PERSPECTIVA DA SURDEZ 

 

[...] quando eu aceito a língua de outra pessoa eu aceitei a pessoa [...]. 

Quando eu rejeito a língua, eu rejeitei a pessoa porque a língua é parte de 

nós mesmos [...]. Quando eu aceito a Língua de Sinais, eu aceito o Surdo, e é 

importante ter sempre em mente que o Surdo tem o direito de ser Surdo 

(TERJE BASILIER apud BRITO, 1993, p. 75). 
 

Como já dito, a proposta de Educação Bilíngue para surdos brasileiros caracteriza-se 

pelo acesso à Libras como primeira língua (L1) para surdos e Língua Portuguesa (LP) como 

segunda língua (L2). Mas como foi instituída essa Educação Bilíngue no Brasil? Existe, de 

fato, uma Política Linguística para Educação Bilíngue de Surdos no Brasil? E o que é Política 

Linguística, afinal?  

 

3.1 POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE SURDOS: ENTENDENDO A 

POLÍTICA LINGUÍSTICA  

 

Política Linguística é o nome que se dá aos movimentos de gestão política sobre as 

línguas e seus usos na sociedade. Constituem-se como diretrizes, intervenção social, para uso 

de uma língua em determinado país e/ou comunidade linguística. O Relatório sobre a Política 

Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa, destaca: 

 

Política linguística representa um tipo de intervenção social em uma 

determinada comunidade. Uma política linguística vai determinar decisões 

quanto ao uso das línguas em um determinado país ou comunidade 

linguística. A partir disso, instaura-se um planejamento linguístico que 

objetiva implementar a política linguística traçada. Os idealizadores de um 

planejamento linguístico conduzem as decisões a respeito do uso das línguas 

em uma comunidade específica, podendo ou não coincidir com os interesses 

da própria comunidade, assim como já observado, por exemplo, com as 

comunidades surdas (BRASIL, 2014, p. 8). 

 

Para Rajagopalan (2013), a Política Linguística é a arte de conduzir ações concretas 

sobre questões das línguas na sociedade. O autor considera que a PL não deve ser vista como 

uma ciência exata, com uma série de regras executáveis e sem erros, mas como uma arte, um 

campo regido por práticas.  

 

[...] a política linguística não é uma ciência; muito menos uma ciência exata. 

Uma ciência exata como a matemática, física ou química é regida por regras 

ou leis determinísticas. Onde impera a lógica certeira e infalível, os 
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resultados de cálculos são cem por cento previsíveis. A política linguística é 

muito mais uma arte. Se a política em seu sentido geral pode ser 

caracterizada como a arte de conduzir a governança ou administração de 

assuntos públicos de um estado, a política linguística é a arte de conduzir 

ações concretas de interesse público relativo à(s) língua (s) que importam 

para o povo de uma nação, de um estado ou ainda, instâncias transnacionais 

maiores (RAJAGOPALAN, 2013, p. 21). 

 

É muito comum confundir a questão da Política Linguística com a Política da 

Linguística, mas são duas acepções diferentes. A Política da Linguística envolve questões 

atinentes à área da Linguística, de interesse dos profissionais da Linguística; a Política 

Linguística se atém a questões políticas das línguas em determinado território. A Política da 

Linguística pode influenciar nas questões da Política Linguística. Ora, os estudos linguísticos 

têm grande importância na construção de conceitos determinantes sobre as línguas. Por 

exemplo, a PL considera em seu trabalho que a língua não deve ser encarada meramente 

como instrumento de manifestação do pensamento ou algo utilizado para estabelecer uma 

comunicação. A sua funcionalidade é bem mais complexa: “ela influencia, constitui, cria e 

modifica a própria vida” (RAMOS; SOARES, 2016, p. 153). Essas concepções partem de 

saberes em meio aos estudos da Política da Linguística das línguas naturais.  

Os linguistas são profissionais importantes para a definição de uma proposta da PL, 

mas eles não dão a palavra final das deliberações para a política. No entanto, corroboram 

nesse campo. Sobre essa consideração, Rajagopalan (2013) alerta: 

 

Uma formação em linguística não necessariamente habilita alguém para 

atuar com êxito na esfera da Política Linguística (nem tampouco na Política 

Linguística!). Achar que um linguista, apenas pela sua formação na 

disciplina, está plenamente apto a dar palpites sobre Política Linguística, 

apenas pela sua formação na disciplina é comparável a alguém acreditar que 

um botânico deve ser, em virtude de sua formação consultado e deve ter a 

palavra final quando o assunto é alimentos geneticamente modificados. Da 

mesma forma que a um físico com especialização em energia nuclear não 

deve ter concedido o poder decisório ou a palavra final sobre se um país 

deve investir em recursos na construção de usinas nucleares e mesmo numa 

bomba atômica, simplesmente porque ele tem um conhecimento científico 

sobre o assunto, um linguista também não ser considerado a autoridade final 

em assuntos relativos à Política Linguística. Em todos esses casos as 

questões envolvidas são muito mais complexas e não têm donos da última 

verdade (RAJAGOPALAN, 2013, p. 32). 

 

A Política Linguística de Educação Bilíngue para surdos surge, no Brasil, a partir do 

reconhecimento oficial da Libras como língua de sinais oficial do país. Esse reconhecimento é 

resultado do Movimento Político da Linguística da Libras, iniciado por Ferreira Brito, em 
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1995, a partir de estudos da Linguística, da American Sign Language, nos EUA, 

principalmente, por Willian Stokoe, em 1960. Esses, como outros estudos, foram importantes 

para a construção das diretrizes políticas do ensino de línguas para surdos no país. 

Para Calvet (2007), uma Política Linguística é instaurada para traçar soluções de 

intervenções produzidas em Planejamento de corpus e Planejamento de status, que chamamos 

de Planejamento Linguístico. Esse planejamento pode estar, ou não, associado aos interesses 

de uma comunidade ou de um país. O primeiro, Planejamento de corpus, trata de intervenções 

sobre a própria língua, intervenções da constituição das línguas. O segundo, Planejamento de 

status, apresenta intervenções do status social da língua em questão e a relação de uma língua 

com as línguas existentes na comunidade. São intervenções voltadas para o uso da língua em 

contextos educacionais na mídia, cabendo, ainda, outros tipos de intervenção.  

Rajagopalan (2013) declara que o termo Política Linguística, em português, agrega a 

concepção tanto das decisões tomadas de forma geral, quanto do nível macro das medidas que 

devem ser implementadas (Planejamento Linguístico). Não se tem termos específicos para 

tratar das questões de cunho político da linguagem; para isso, o autor propõe a utilização de 

termos do inglês language politics ou politics of language para a Política Linguística. Já as 

fases da language politics (ou politics of language) são designadas por: language policy e 

language planning. 

Os sujeitos que exercem os atos políticos da Política Linguística nas bases são 

considerados “agentes” (RAJAGAPOLAN, 2013, p. 35). Para Rajagopalan (2013), o papel do 

agente é de extrema importância quando se discute a questão de language politics.  

 

Os agentes dos atos praticados sob a ótica da Política Linguística nesse 

sentido podem ser qualquer pessoa ou grupo de pessoas (ou mesmo, um 

grupo estranho ao público-alvo, um grupo de provocadores, agent 

provacateurs). E os atos praticados mais ou menos bem organizados e 

orquestrados. Ou podem ser esporádicos ou podem ser espontâneos. Dentro 

de um sistema plenamente democrático, as discussões que compõem a 

política linguística nessa acepção da palavra tendem a ser muito mais 

acaloradas e até sangrentas (RAJAGOPALAN, 2013, p. 31). 

 

A questão da Política Linguística no Brasil ainda é muito recente. Embora, 

historicamente, tenhamos exemplos de Políticas Linguísticas no país, o termo PL só tomou 

proporções maiores nas últimas décadas, em consequência de diversas reivindicações dos 

movimentos sociais, destituindo a concepção de “língua única” no país, e sim, “línguas 

brasileiras” (CALVET, 2007, p. 8).   
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Campos (2006) relata que os exemplos históricos de Políticas Linguísticas que temos 

no nosso país são: a imposição do uso do português pelo Marques de Pombal no período 

colonial do Brasil e a proibição do uso de línguas estrangeiras por imigrantes do país na Era 

Vargas. Nesse último, lembramos o momento histórico de nacionalização do surdo. No 

período governado pelo presidente Getúlio Vargas, a Língua Portuguesa não deveria ser 

corrompida por nenhuma outra língua estrangeira; os brasileiros eram proibidos de usar outra 

língua, inclusive os surdos. A nacionalização do surdo compreendia, na Era Vargas, a 

Normalização do Surdo Brasileiro: “[...] os surdos, na qualidade de cidadãos, tinham o direito 

de se comunicarem na língua que os caracterizavam como filhos de um país” (ROCHA, 2008 

apud WITCHS, 2014, p. 63). O Hino ao Surdo Brasileiro, composição da diretora do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), com Astério de Campos, retrata bem esse momento 

vivido pelo cidadão surdo brasileiro: 

 

Em nossa Pátria queremos  

Dos surdos a Redenção;  

Aos surdos todos levemos 

As luzes da Educação.  

Não mais o ensino antiquado  

Nos simples dedos das mãos; 

Com um processo avançado,  

Salvemos nossos irmãos!  

  

Oh! Felizes os que aprendem,  

Sem poderem mesmo ouvir;  

Com olhos a fala entendem,  

Na Esperança do Porvir!  

 

Os surdos podem falar;  

São, de certo, iguais a nós;  

Compreendem pelo olhar:  

Aos surdos não falta a Voz. 

Avante, Mestres, avante!  

Com orgulho prazenteiro,  

Lidemos, a todo instante,  

Pelo surdo brasileiro!  

(CAMPOS, 1961 apud WITCHS, 2014. p. 62).  

  

O Brasil possui mais de 200 comunidades linguísticas diferentes, repleto de 

diversidade linguística. Entende-se, portanto, que não se tem somente a Língua Portuguesa 

como Língua Nacional. A Língua Portuguesa é a língua majoritária, falada pela maioria dos 

brasileiros, e as diversidades de línguas coexistentes são de uso minoritário.  
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Por língua minoritária entendo, por isso, a modalidade de línguas ou 

variedades usadas à margem ou ao lado de uma língua (majoritária) 

dominante. O “status político” constitui, nesta definição, o critério central 

para o conceito de língua minoritária, muito mais do que “representatividade 

numérica” ou o “status social” de seus falantes. Assim pode haver línguas 

numericamente inferiorizadas (ou minorizadas), porém politicamente 

dominantes, também pode haver línguas com grande número de falantes, 

porém com status político secundário. As primeiras não seriam plausíveis 

chamar de “línguas minoritárias”; as segundas sim ou não (ALTENHOFEN, 

2013, p. 94). 

 

Poderíamos considerar o Brasil um país multilíngue, visto haver dezenas de brasileiros 

que não têm a LP como língua materna e/ou primeira língua, sendo eles as minorias 

linguísticas: índios, surdos e imigrantes. O caminho para assegurar os direitos a essas 

minorias está nas práticas efetivas de planejamento das Políticas Linguísticas.  

A Política Linguística no Brasil deve estar pautada na concepção de que o país não é 

monolíngue, que existe uma diversidade linguística. Ou seja, considerar as minorias 

linguísticas existentes no Brasil e traçar ações de intervenção dentro do país em diversos 

contextos.  A comunidade surda é uma minoria linguística entre tantas outras que circundam o 

território nacional. 

Há, portanto, a necessidade de suportes jurídicos para que as Políticas Linguísticas 

voltadas para as minorias linguísticas, bem como os planejamentos linguísticos, se realizem. 

Não existe um planejamento linguístico do uso de uma língua sem um suporte jurídico. Isso 

justifica a existência de leis linguísticas para impor as intervenções de uma determinada 

Política Linguística. 

No Brasil, não faltam leis para a garantia de visibilidade das minorias linguísticas, mas 

falta o cumprimento delas, bem como sua divulgação, para tornarem-se conhecidas pelos 

cidadãos. Isso é o que acontece com a Libras, que é uma língua de minoria linguística, 

reconhecida e regulamentada, mas de difusão e uso muito restritos. 

Para Rajagopalan (2013), a não vigência efetiva e o desconhecimento das legislações 

que regem as PL representam uma questão política que anseia por discussões e perguntas, já 

que todo gesto político é uma questão de escolha. O autor salienta que não existe decisão 

política e, consequentemente, atos políticos que a sucedem; as escolhas tomadas pelas mais 

altas instâncias de poder até mesmo no nível de práticas linguísticas locais por cidadãos 

comuns é uma questão política de operacionalidade da PL.  

Para a Política Linguística da Libras, o suporte jurídico consiste na Lei nº 10.436 de 24 

de abril de 2002 e no Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005. O Decreto 5626/2005 é 

um Planejamento Linguístico de status, pois reconhece a Libras como língua nacional usada 
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pela comunidade surda brasileira e, também, um Planejamento Linguístico de intervenção, 

pois desdobra ações de implementação e implantação da Libras no Brasil e legitima a 

Educação Bilíngue para Surdos. O desconhecimento de tudo isso compromete o direito 

linguístico do cidadão surdo, dificultando seu acesso à Educação Bilíngue em todos os níveis 

e modalidades de ensino. 

Por muito tempo, os movimentos sociais surdos reivindicaram uma oferta de ensino 

que defendesse as especificidades do aluno surdo. Segundo Fernandes (2011), o fracasso 

escolar maciço dos surdos, verificado no número reduzido de surdos nos níveis de ensino 

mais avançados da educação básica e quase inexistente no ensino superior, fez com que os 

pais e as próprias pessoas surdas passassem a pressionar o Poder Público para reconhecer o 

direito à diferença. Após muitos anos de lutas, seus anseios foram atendidos, a PL da Libras 

foi o ponto de partida para dias melhores na educação dos surdos.  

   

3.2 POLÍTICA LINGUÍSTICA PARA EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS  

 

Como já vimos, a questão da Política Linguística no Brasil ainda é muito recente; com 

relação à PL para Educação Bilíngue de surdos não é diferente. Após diversas reivindicações 

dos movimentos sociais surdos, foi instaurada, em 2002, a Política Linguística da Língua 

Brasileira de Sinais. Entre os instrumentos previstos no planejamento linguístico dessa 

política, temos a oferta da Educação Bilíngue para Surdos: 

 

Art. 22.  As instituições federais de ensino responsáveis pela educação 

básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 

auditiva, por meio da organização de: 

I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e ouvintes, 

com professores bilíngües, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 

 II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a 

alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio ou Educação Profissional, com docentes das diferentes áreas do 

conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos, bem 

como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 

Portuguesa. 

§ 1
o
 São denominadas escolas ou Classes de Educação Bilíngue aquelas em 

que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de 

instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo 

(BRASIL, 2005, p. 5). 

 

O Relatório de Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais 

e Língua Portuguesa é um documento elaborado por um grupo de trabalho instituído pela 
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Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC
3
), 

formado por pesquisadores e profissionais surdos e ouvintes da área. Este documento define a 

Política Linguística de Educação Bilíngue no Brasil apresentada na estratégia 4.7, da meta 4, 

do Plano Nacional de Educação 2014 a 2024 (Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014). A 

estratégia 4.7 da PNE assegura: 

 

[...] garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua 

Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com 

deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes 

bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto n
o
 5.626, 

de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema 

Braille de leitura para cegos e surdos-cegos (BRASIL, 2014, p. 55). 

 

Sobre a oferta da Educação Bilíngue para surdos no decreto 5626/05, o Relatório de 

Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa, 

expõe: 

Fica claro, neste documento legal, uma política que instaura um processo 

para o reconhecimento da Libras e a sua promoção por meio da educação. 

Essa educação caracteriza-se por uma perspectiva bilíngue, pois reconhece a 

Libras como primeira língua e a Língua Portuguesa como segunda língua das 

pessoas surdas, encaminhando o reconhecimento desse status no âmbito 

educacional. As instituições educacionais devem oferecer o ensino da Libras, 

o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua, contar com professores 

regentes que conheçam a situação bilíngue dos estudantes Surdos, além de 

contar com intérpretes de língua de sinais. [...] O Decreto inclui a 

recomendação quanto a criação de um ambiente bilíngue, uma vez que 

orienta a difusão da Libras entre todos os professores e funcionários, direção 

da escola e familiares. Ainda orienta quanto ao reconhecimento da Língua 

Portuguesa como segunda língua, no sentido de adequar o ensino e as 

avaliações relativas à escrita observando-se esse aspecto, inclusive adotando 

avaliações em Libras (BRASIL, 2014, p. 9). 

 

Ainda que o capítulo IV do decreto 5626/05 não apresentasse, diretamente, a proposta 

da Educação Bilíngue para Surdos, outras partes do documento permitem, indiretamente, 

inferir que há intenções a essa proposta.  

                                                             

3
 Atualmente a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) 

passou a ser denominada de Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp). A 

determinação está prevista no Decreto 9.465 de 2 de janeiro de 2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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As classes e escolas bilíngues ainda não são uma realidade em muitas regiões do 

Brasil. A Política Educacional muito recorrente é a inclusão escolar do surdo no modelo 

curricular e organizacional sem devida integração desses sujeitos. Para que a inclusão escolar 

do surdo atenda às especificidades do ensino bilíngue, nesses espaços, faz-se necessário que o 

professor tenha consciência das especificidades de aprendizagem do aluno surdo e da 

proposta de Educação Bilíngue para surdos. É de suma importância o entrosamento do 

professor com a Política Linguística de Educação Bilíngue para surdos.  

Normalmente, a oferta da Língua Portuguesa para surdos na educação inclusiva é 

ensinada como primeira língua. E este acontecimento é uma incoerência com o PL de 

Educação Bilíngue para surdos do Brasil. Para Rajagopalan (2014), o professor de línguas 

deve alinhar a sua prática pedagógica com a PL do seu país.  

 

Os professores de língua nos mais variados níveis de sistema educativo 

educacional de uma nação precisam ficar atentos a questões que dizem 

respeito à política linguística em vigor para não estarem de desacordo com 

as linhas gerais de orientações sinalizadas nos estatutos e nas diretrizes 

formuladas. Qualquer desencontro dessa natureza apenas contribui para 

fragilizar os esforços empenhados ou até mesmo gerar resultados 

contraproducentes (RAJAGOPALAN, 2014, p. 73). 

 

Neste efeito, a Libras, como componente curricular obrigatório na formação de 

professores, permitirá que esses profissionais conheçam a proposta de Educação Bilíngue para 

surdos e a PL da Libras do Brasil e idealizem sua práxis pedagógica, atendendo as 

especificidades do aluno surdo, garantindo o direito linguístico e educacional desse aluno.   

O perfil do profissional da Educação que está prevista na Lei n. 12.014, de 6 de agosto 

de 2009, que altera o artigo 61 da LDBEN 9394/96, não atende as especificidades da 

Educação Bilíngue para surdos, vejamos: 

 

[...] Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 

estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 

são:  

I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;  

II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 

mesmas áreas;  

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim (BRASIL, 2009a, p. 1). 
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O Decreto 5626/05 tem apontado a formação docente de sujeitos que estariam aptos 

para fazer parte do processo educativo das pessoas surdas. Com relação à formação de 

docentes para o ensino de Libras nas anos finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e 

na Educação Superior, o decreto (BRASIL, 2005) delibera que deve ser realizada em nível 

superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: 

Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. Já na formação de docentes para o ensino de 

Libras na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ele dispõe que deve 

ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua 

Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue. 

O documento salienta que é admitida a formação bilíngue em nível médio na modalidade 

normal para docentes que atuarem no ensino de Libras na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental.  

O profissional Instrutor de Libras é o profissional que tem prioridade no ensino de 

Libras e no processo educacional para surdos, essa função só cabe à pessoa surda. Em todos 

os cursos de formação na perspectiva de Educação Bilíngue que o Decreto 5626/05 propõe, a 

pessoa surda tem prioridade para participar. O decreto (BRASIL, 2005) dispõe também de 

uma formação específica para o Instrutor de Libras que deve ser realizada por meio de cursos 

de educação profissional; cursos de formação continuada promovidos por instituições de 

Ensino Superior; e cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas 

por secretarias de educação. 

Entre os cursos de formação para professores, conforme disposto no Decreto 5626/05, 

que atendem à questão da promoção de Educação Bilíngue para surdos, temos o Curso de 

Licenciatura em Letras Libras. O curso Letras Libras surge, legalmente, como forma de 

pensar na política bilíngue educacional para surdos, sujeitos que foram submetidos, 

historicamente, aos modelos educacionais com intuito normalizador; modelos educacionais 

que não compreendiam a importância da língua de sinais na vida educacional de um surdo e 

desconhecia a existência da cultura surda. Esse ensino proposto pelo referido Decreto visa 

formar profissionais para atuarem junto à educação de surdos e se tornarem pesquisadores e 

percussores da Libras em suas respectivas comunidades. 

Diante disso, algumas IES se articularam no interesse de criar cursos de Letras Libras. 

O primeiro curso de Letras Libras no Brasil foi concebido em 2002, na Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), sendo de modalidade a distância. 
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O Curso de Letras Libras, Licenciatura e Bacharelado tornou a Universidade 

Federal de Santa Catarina em um centro de referência na área de Libras, pois 

criou o primeiro Curso de Letras Libras do país e tem formado 

pesquisadores nas áreas da Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, dos Estudos da Tradução pelo Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Tradução e em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação, com pesquisas específicas envolvendo a Libras e a educação de 

surdos. Formou as primeiras turmas deste curso em 16 estados brasileiros, 

totalizando 767 licenciados e 312 bacharéis em Letras Libras (STUMPF; 

QUADROS, 2015, p. 11). 

   

Outras instituições de ensino superior, no Brasil, têm ofertado o curso de Letras Libras 

na qualidade de graduação, na modalidade presencial. No entanto, na Bahia, as primeiras 

ofertas do curso Letras Libras aconteceram na modalidade a distância. A Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) tornou-se um polo conveniado da UFSC para a oferta do curso 

Letras Libras de modalidade a distância; em 2006, ofereceu a habilitação em Licenciatura, e 

em 2008, Bacharelado. Em 2011, a UFBA e a UFSC diplomaram a primeira turma de Letras 

Libras da Bahia. Ambas instituições tornaram-se pioneiras na oferta do curso de Letras Libras 

nessa modalidade (dados site institucional da UFBA).  

Mas foi em dezembro de 2009, que o estado concebeu esse curso na modalidade 

presencial, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no campus de 

Amargosa, uma das cidades do recôncavo da Bahia.  

A oferta do curso na modalidade a distância, na Bahia, continuou com a parceria da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), Polo da cidade de Camaçari-BA, com a Universidade 

Federal da Paraíba, em março de 2010 (dados site MEC). 

Quando se consolidam cursos de Letras Libras, os direitos linguísticos e educacionais 

dos surdos são reconhecidos e postos em prática. O aumento dos surdos na universidade é 

reflexo dessa conquista, como já dito, pois o Decreto 5626/05 estabelece que “as pessoas 

surdas terão prioridade nos cursos de formação” (BRASIL, 2005, p. 1) previstos no 

documento. 

O Decreto 5626/05, além de deliberar a oferta da educação Bilíngue para surdos, traça 

uma série de ações de intervenção, principalmente no processo de escolarização bilíngue na 

Educação Inclusiva de Surdos. Na verdade, as intervenções propostas nessa legislação, para o 

uso e difusão da Libras no país, contribuem para se pensar um ensino bilíngue para surdos no 

contexto brasileiro. 

O Decreto (BRASIL, 2005) também define o perfil do profissional para atuar como 

Tradutor e Intérprete de Libras/Língua Portuguesa Educacional, a saber, por curso superior de 

Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras – Língua Portuguesa, visto que para 
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atuar no nível de ensino fundamental e médio pode ter formação em cursos de educação 

profissional; cursos de extensão universitária; e cursos de formação continuada promovidos 

por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. 

Na inclusão escolar do aluno surdo é obrigatória a presença do profissional Tradutor e 

Intérprete de Libras/Língua Portuguesa Educacional. A sua atuação consiste na mediação 

comunicativa entre professores, colegas e funcionários ouvintes (não falantes da Libras) com 

o aluno surdo; essa mediação trata-se de um processo de tradução e interpretação que Quadros 

(2003, p. 24) considera “ [...] um ato cognitivo-linguístico”, ou seja, é um processo que ocorre 

quando o profissional está diante de pessoas com intenções comunicativas específicas e que 

utilizam línguas diferentes.  

A surda francesa Emmanuelle Laborit relata, no seu livro autobiográfico O Vôo da 

Gaivota, a importância e a necessidade do profissional tradutor e intérprete de língua de sinais 

na sua inclusão escolar, o que permitiu, também, a concretização de sua conquista. Segue 

trecho do livro que retrata esse momento: 

 

– Senhorita Laborit, fale-me do mito da caverna. Desenvolva-o...  

Oral. Pergunta de filosofia sobre a verdade em Platão. Difícil, difícil. 

Entretanto, consegui. No mesmo exame, no ano passado, havia explicado ao 

examinador que sou surda. Tinha pedido um intérprete; normalmente, tenho 

direito de ter um. Lutei para tê-lo. E consegui. Não queria um professor atrás 

de mim, como na pré-escola, nem minha mãe. Não vou deixar que cuidem 

de mim a vida inteira como de uma criança. Não é assim a vida. Não 

conhecia aquela intérprete, nem ela a mim. Iria simplesmente traduzir 

minhas exposições. 

[...] 

– Os homens prisioneiros da caverna, privados de luz natural, têm sua visão 

deformada pela luz do fogo e de suas labaredas. Enxergam apenas sombras. 

Vêem apenas uma parte deformada das coisas... Cada coisa é uma idéia, o 

homem deve ir à procura da verdade das coisas. A luz natural, o sol, 

simboliza a verdade, a do bom, a do bem etc.  

Sol verdade. Luz verdade. Oral verdade. 

Falei até sentir a garganta e os pulsos doloridos. 

No final do mito da caverna, o sol que parte do coração esgotado, foi 

gratificado com uma bela nota em “filô”
4
! 

Obrigada, Sol de Platão. 

Tinha conseguido meu bacharelado! Com uma boa nota, além disso! 

(LABORIT, 1994, p. 185-186). 

   

Para a autora, o profissional não foi algo fácil para se conseguir, teve que lutar para 

que ele estivesse à sua disposição, assegurando seu direito linguístico e a realização de seu 

                                                             

4
 Expressão utilizada pela autora ao enunciar o termo “Filosofia”. 
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sonho. A regulamentação do tradutor e intérprete permite ações políticas para que as pessoas 

surdas possam usufruir do serviço de tradução e interpretação e tenham oportunidades 

educacionais adequadas. 

Embora o Decreto 5626/05 cite e designe a formação do Tradutor e Intérprete de 

Libras/Língua Portuguesa, a profissão desse profissional só vem a ser regulamentada em 1º de 

setembro de 2010 pela Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. De acordo com essa 

legislação, as atribuições do profissional tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa no 

exercício de suas competências são de efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e 

surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral 

e vice-versa, enfim, atuar no apoio à acessibilidade;  interpretar, em Libras e Língua 

Portuguesa, atividades didático-pedagógicas e culturais em todos os níveis e modalidades 

educativas; atuar em processos seletivos e concursos públicos. 

Essa lei ainda prescreve que esse profissional deve atuar com rigor técnico e zelar 

pelos valores éticos inerentes à profissão, respeito à pessoa humana e à cultura surda em 

especial. Essas características desse profissional são importantes quando pensamos em uma 

oferta de Educação para surdos em uma perspectiva progressista e libertadora. 

Quadros (2002) lembra os vários problemas quando esse profissional foge da postura 

ética de sua função na sala de aula, principalmente, na intermediação de relações. A autora, 

salienta que, muitas vezes, o papel do intérprete em sala de aula acaba sendo confundido com 

o papel do professor, isso porque os alunos comentam e travam discussões da aula com o 

profissional e não com o educador. Quadros (2002) ainda ressalta que é o próprio professor 

que delega ao intérprete a responsabilidade de assumir o ensino dos conteúdos, é de praxe o 

professor consultar o intérprete sobre o desenvolvimento do aluno surdo. Quando o 

profissional tradutor e intérprete assume todos esses papéis, sua função dentro do processo 

educacional do surdo acaba sendo confundida.  

Atualmente existem alguns esforços tecnológicos para o exercício da inclusão 

linguística do surdo, a criação de aplicativos e outras ferramentas, por exemplo, que 

possibilitam a acessibilidade em Libras para pessoas surdas. Entre esses recursos digitais 

temos: ProDeaf, Hand Talk, Giulia, dentre outros.  

O grande impasse dessas inovações tecnológicas para o processo de tradução e 

interpretação da Libras é o fato de que toda língua natural é viva, se constrói constantemente 

na relação com o outro. Esses aplicativos não conseguem dar conta da diversidade lexical e do 
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processo de tradução domesticadora
5
 (acomodação do texto traduzido para a cultura do 

receptor). 

O tradutor e intérprete de Libras é o profissional que está inserido na realidade cultural 

e linguística desses sujeitos e, portanto, é o mais indicado para esse processo de tradução e 

interpretação da Língua de Sinais para uma língua oral-auditiva e vice-versa. A Educação que 

permite ao surdo “Ser Mais” (FREIRE, 2005, p. 93) dependendo, também, da presença e 

atuação desse profissional.   

Ainda assim, se uma inovação digital colaborar para a vida social e/ou educacional de 

um jovem e adulto surdo, já é um fator positivo. Vale lembrar que a utilização de recursos 

tecnológicos para a acessibilidade de Libras/Língua Portuguesa para surdos está prevista na 

PL e em muitos documentos legais que tratam da acessibilidade e da inclusão de pessoas com 

deficiência. 

Devido à Inclusão Escolar da pessoa com deficiência não atender todas as 

necessidades educacionais desses sujeitos, surge o Atendimento Educacional Especializado 

para complementar sua formação, em Salas de Recursos Multifuncional (SRM), muitas vezes, 

na própria escola em que o aluno estuda. O estudante surdo que não está inserido em classes 

ou escolas bilíngues tem a oportunidade de estudar a Libras e a Língua Portuguesa no AEE. O 

AEE para a pessoa surda está previsto no capítulo IV do Decreto 5626/05. Segundo Damázio 

(2007), o AEE na área de surdez, ou seja, para surdos, está organizado em três etapas, 

conforme demonstrado na Figura 2, a seguir:  

 

Figura 2 - Esquema de como é estruturado o AEE para pessoas surdas brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

                                                             

5
 Termo utilizado pelo teórico norte-americano Lawrence Venuti para descrever a dimensão política das escolhas 

lexicais na tradução. 
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Para Damázio (2007), o Momento do Atendimento Educacional Especializado em 

Libras no AEE de surdez envolve um trabalho pedagógico em Libras sobre os conhecimentos 

dos diferentes conteúdos curriculares do estudante surdo; já o Momento do Atendimento 

Educacional Especializado para o ensino de Libras propõe um trabalho docente para o ensino 

de Libras como primeira língua, ou seja, para surdos; e o Momento do Atendimento 

Educacional Especializado para o ensino da Língua Portuguesa trata-se de um atendimento 

sobre o ensino da LP como segunda língua por surdos.  

Os objetivos do AEE estão previstos no Decreto nº 7611 de 17 de novembro de 2011, 

que dispõe a oferta da Educação Especial, bem como do AEE; os objetivos consistem em 

prover condições de acesso, participação e aprendizagem da escola, fomentar o 

desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que colaborem no processo de ensino-

aprendizagem e, como já dito, assegurar a continuidade de estudos em todos os níveis e 

modalidades educacionais.  

O AEE para a pessoa com deficiência, bem como para a pessoa surda, está assegurado, 

também, na Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015). A Lei delibera que a oferta desse 

atendimento deve ser institucionalizada por meio de projeto pedagógico para que possa ser 

garantido ao surdo o seu pleno acesso ao currículo, em condições de igualdade, promovendo a 

conquista e o exercício de sua autonomia.   

A Política Linguística de Educação Bilíngue Libras-Língua Portuguesa prevê que a 

Libras seja inserida no currículo escolar desde a Educação Infantil; nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, como área de conhecimento e disciplinas curriculares; nos anos finais 

do Ensino Fundamental, no ensino médio e na Educação Superior, tanto para o cidadão surdo 

quanto para o ouvinte, como componente curricular. Assim como o inglês faz parte do 

currículo da Educação Básica, a Libras deveria ser incorporada ao currículo, com a devida 

importância, em todos os níveis e modalidades de ensino. Não seria essa uma alternativa que 

garantiria ao surdo as condições de igualdade dentro do espaço escolar? Ainda é insuficiente a 

oferta da Educação Bilíngue nesse molde, fazendo que os surdos continuem sendo 

“estrangeiros dentro de seu próprio país” (FERNANDES, 2006, p. 5). A Educação Bilíngue, 

na perspectiva da Surdez e da Libras, ressignifica a Educação Brasileira.  

Visto que essa PL foi estabelecida como objetivo do PNE 2014-2024 no Brasil, na 

estratégia 4.7, da Meta de número 7, da Lei 13005/2014, temos uma garantia de que os níveis 

e modalidades educacionais da Educação Básica se organizarão para ofertar o ensino de 

Libras como L1 e L2 e o ensino de LP como L2 para surdos.  
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A Política Linguística para uso e difusão da Libras no Brasil foi determinante para o 

debate nacional da Educação Bilíngue Libras e Língua Portuguesa, ou seja, da Educação 

Bilíngue na perspectiva da surdez. Isso porque a Política Linguística de um país se reflete nas 

questões educacionais da sua população. Os esforços da PL, para a Libras, não foram em vão 

e não devem ser em vão, pois existem cidadãos crianças, jovens, adultos e idosos surdos que 

ainda precisam sair da situação de opressão social e de opressão linguística. 
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4 METODOLOGIA: COSTURANDO A COLCHA DE RETALHOS 

 

Quantas vezes eu pedi uma Escola de Surdo e você achou melhor uma escola 

de ouvinte. Várias vezes eu sinalizei as minhas necessidades e você as 

ignorou, colocando as suas ideias no lugar.  

Quantas vezes eu levantei a mão para expor minhas ideias e você não viu... 

Só prevaleceram os seus objetivos ou você tentava me influenciar com a 

história de que a Lei agora é essa... e que a Escola de Surdo não pode existir 

por estar no momento da “Inclusão”.  

Eu fiquei esperando mais uma vez... em meu pensamento... Ser Surdo de 

Direito é ser “ouvido”... é quando levanto a minha mão e você me permite 

mostrar o melhor caminho dentro de minhas necessidades. 

Se você, Ouvinte, me representa, leve os meus ensejos e as minhas 

solicitações como eu almejo e não que você pensa como deve ser. 

No meu direito de escolha, pulsa dentro de mim: Vida, Língua, Educação, 

Cultura e um Direito de ser Surdo. Entenda somente isso!   

Lamento Oculto de um surdo, da autora surda Shirley Vilhalva (Disponível 

em domínio público) 

 

Neste capítulo, apresentamos os caminhos metodológicos do fazer da Pesquisa em 

Linguística Aplicada (LA) que nos permitiram construir um estudo que revela a necessidade 

de se lutar por uma EJA para Surdos no contexto Brasileiro.   

Esta pesquisa insere-se no campo da Linguística Aplicada, pois trata de questões 

voltadas ao ensino de línguas, com discussões sobre a Educação Bilíngue e Política 

Linguística para surdos no Brasil, a partir de micro-contextos educacionais de situações reais 

de surdos brasileiros.  

As pesquisas em LA permitem adentrar nos mais variados contextos sociais e 

educacionais, diagnosticar problemas reais e propor intervenções significativas no campo 

investigado, principalmente em contextos de minorias.  

Para tanto, Cavalcanti (2006) sugere que o pesquisador em LA deve reler os 

conceitos/procedimentos do fazer pesquisa científica, cristalizados, que fazem parte de nossa 

herança acadêmica e que não contemplam determinados contextos estudados, podendo, assim, 

ser armadilhas que naturalizam os estereótipos e preconceitos da população, que, por sua vez, 

se esbarram nos compromissos políticos com minorias. 

Neste estudo, buscamos analisar questões linguísticas que atingem jovens e adultos 

surdos, nativos da língua espaço-visual brasileira – a Libras. Eles são minorias linguísticas e 

políticas, mesmo a Libras sendo reconhecida no país pela Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. 

Por isso, a necessidade de traçar metodologias concordantes com "parâmetros éticos exigentes 

para se fazer pesquisas em contextos de minorias". (CAVALCANTI, 2006, p. 234).  
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A Linguística Aplicada é um campo novo de estudo que tem permitido inovações e 

investigações no ensino de línguas. Diante disso, existem ainda muitas discussões com 

relação à definição da natureza da LA. O artigo de Lars Sigfred Evensen, 

A Linguística Aplicada a partir de um arcabouço com princípios caracterizadores 

de disciplinas e transdisciplinas, apresenta essas e outras questões, como, por exemplo, 

características centrais da LA. O referido artigo baseia-se na apresentação de abertura do 

Simpósio “As características fundamentais da Linguística Aplicada: com vistas a uma 

compreensão profunda de uma transdisciplina emergente” do Congresso da Associação 

Internacional de Linguística Aplicada (AILA) do ano de 1996. O autor ressalta que a 

definição da natureza da LA continua irresolvida, mesmo diante de consideráveis publicações 

de artigos e livros, principalmente de produções originárias de todos os congressos da AILA. 

Evensen (1998) lembra que o congresso da AILA, de 1996, teve como objetivo enfrentar os 

desafios dessa questão, além de contribuir para uma base teórica da LA bem mais 

fundamentada. 

Evensen (1998) apresenta os arcabouços teóricos de disciplinas e dos princípios 

organizacionais que subjazem à ciência linguística como um todo, ou seja, constrói um 

arcabouço para a LA, tendo em vista aspectos básicos da teoria da ciência: a epistemologia, a 

história da ciência e a sociologia do conhecimento. 

 Na obra, Evensen (1998) trata também de saberes a respeito do campo 

multidisciplinar ou transdisciplinar da LA. O autor adverte sobre a necessidade de envolver 

melhor a relação lógica existente entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A Linguística 

reconhece que na LA há novos objetos do conhecimento socialmente construídos e novos 

modos de vê-los, que radicalmente transgridam os limites disciplinares, ou seja, indica a 

natureza transdisciplinar da LA.    

A LA tem interesse inicial em questões sobre o ensino-aprendizagem de línguas, como 

um campo de estudos localizado nas Ciências Sociais, uma vez que se serve de áreas que 

ultrapassam o campo da linguagem para acender de acordo com a teoria questões 

tecnológicas, culturais, econômicas e históricas da via contemporânea. A LA é considerada 

aplicada na definição de que ocorre na totalidade de sua aplicação, de ação, e não no sentido 

de que faz aplicação de teoria. Não é uma ciência para ser estudada em gabinete, tem que ver 

e fazer a sua aplicabilidade.  

A transdisciplinaridade em relação à Linguística Aplicada vem sendo discutida há 

algum tempo, constituindo objeto de estudo de alguns pesquisadores brasileiros que defendem 

um “hibridismo teórico-metodológico” que se traduza em uma LA problematizadora, crítica, 
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comprometida com questões éticas e sociais. Como mencionado, optamos, neste estudo, por 

uma atitude transdisciplinar do fazer pesquisa em LA, diante destas considerações sobre a 

natureza multidisciplinar ou transdisciplinar da LA. 

Para este estudo, adotou-se o modelo metodológico de natureza qualitativa 

etnográfica, pois o propósito essencial dessa abordagem “[...] é de documentar, em detalhe, o 

desenrolar dos eventos cotidianos e identificar os significados atribuídos a eles tanto por 

aqueles que dele participam, quanto por aqueles que observam” (ERICKSON, 2001, p. 12). 

Este trabalho caracteriza-se como qualitativo ou interpretativo por distinguir-se de um 

trabalho técnico, “[...] é mais o foco e a intenção e menos procedimento na coleta de dados, 

isto é, uma técnica de pesquisa não constitui um método de pesquisa” (ERICKSON, 1990, p. 

78 apud CAJAL, 2001, p. 133).  

Rees e Mello (2011) salientam que o termo qualitativo, em uma relação hierárquica, é 

o mais abrangente de todos, podendo incluir outras denominações tipológicas, como a 

etnografia, o estudo de caso, a hermenêutica, as induções analíticas, as histórias de vida e até 

mesmo alguns tipos de abordagens computacionais e estatísticas. 

Flick (2009, p. 25) ressalta que os métodos qualitativos (etnografia, o estudo de caso, a 

hermenêutica, dentre outros) consideram a comunicação do pesquisador em campo parte 

explícita da produção de conhecimento, em vez de, simplesmente, encará-la como uma 

variante a interferir no processo. Em outras palavras, a subjetividade do pesquisador, bem 

como dos sujeitos participantes, torna-se parte do processo da pesquisa (FLICK, 2009, p. 25). 

 

As ideias centrais que orientam a pesquisa qualitativa diferem daquelas da 

pesquisa quantitativa. Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa 

consistem na escolha adequada de métodos e teorias convenientes; no 

reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos 

pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte de produção de 

conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos. (FLICK, 2009, p. 

23). 

 

A escolha metodológica etnográfica para este estudo foi em razão de se tratar de uma 

abordagem ideal para o tratamento do fazer pesquisa em LA, que é a de propor práticas para 

mudanças reais, comprometidas com as pessoas reais (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 122).   

Para Erickson (2001, p. 12), um estudo de natureza etnográfica permite uma 

participação intensiva em um determinado espaço, com ênfase na descoberta dos tipos de 

fatos que fazem diferença na vida social; “ênfase na qualis mais do que na quantita”. Para o 

autor, o método de pesquisa etnográfica é mais apropriado para torná-la analítica e deixar 
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visíveis os aspectos mais prosaicos do cotidiano. Assim, podemos traçar quais as mudanças 

reais necessárias para um determinado contexto.  

Hampton, Maybin e Roberts (2014 apud GARCEZ; SCHULZ, 2015) definem que 

uma boa pesquisa etnográfica em linguagem deve ser cuidadosa, lógica, responsável, 

explícita, bem informada, comparativa e original, “[...] conduzindo à produção de asserções 

interessantes em que as pessoas (em determinada comunidade discursiva) possam confiar” 

(RAMPTON; MAYBIN; ROBERTS, 2014, p. 21 apud GARCEZ; SCHULZ, 2015, p. 21). Para 

garantir um trabalho etnográfico em uma pesquisa em LA de qualidade, essas questões devem 

ser consideradas pelo pesquisador. Isso garante que um estudo documente, de fato, o que 

acontece num dado grupo social e tenha respaldo pelos mesmos. 

Segundo Erickson (2001), uma pesquisa de cunho etnográfico trata do significado 

literal e metafórico das ações para os atores sociais, e documenta essas ações, concreta e 

detalhadamente, na sua realização rotineira. A Política Linguística de Educação Bilíngue e a 

EJA são constituídos de práticas discursivas e pedagógicas, os elementos discutidos nesta 

pesquisa. A etnografia é, pois, o método mais indicado à nossa disposição para proposição de 

novos saberes e de melhores atitudes políticas e pedagógicas por uma EJA para surdos.  

Vale ressaltar que esta pesquisa atende aos fundamentos éticos e científicos de 

pesquisas que envolvem pessoas, critérios previstos na Resolução nº 466 de 12 de dezembro 

2012 do Conselho Nacional de Saúde, a saber: 

 

III.1 - A eticidade da pesquisa implica em: 

a) respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e 

permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, 

livre e esclarecida; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e 

o mínimo de danos e riscos; 

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados; e 

d) relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos 

interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio- 

humanitária (BRASIL, 2012, p. 3). 

 

Nessa perspectiva, apresentou riscos mínimos aos sujeitos envolvidos 

voluntariamente. Consideram-se riscos da pesquisa “[...] a possibilidade de danos à dimensão 

física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer 

pesquisa e dela decorrente” (BRASIL, 2012, p. 3). Os riscos mínimos do estudo referem-se à 

possibilidade de os sujeitos sentirem-se constrangidos ao relatarem algumas situações, caso 
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em determinadas etapas do estudo tenhamos afetado a dimensão moral, intelectual, social ou 

cultural dos mesmos. Por conta disso, foram respeitadas, em todo o processo investigativo, a 

dignidade e a autonomia dos participantes, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando 

sua vontade, sob a forma de manifestação expressa, livre e esclarecida, de contribuir e 

permanecer ou não na pesquisa. 

 

4.1 ABRANGÊNCIA SOCIAL E ESPACIAL 

 

Este estudo parte de uma microanálise etnográfica das práticas educativas com surdos 

de um microcontexto educacional. A pesquisa intitulada "A Política Linguística da Libras e da 

Educação Bilíngue na Educação de Jovens e Adultos Surdos: Reflexões Teóricas-

Metodológicas de um micro-contexto brasileiro"
6
 vinculada ao programa de pós-graduação 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (PPGCEL) campus Vitória da Conquista-BA que 

possibilitou corpus para este estudo, envolveu toda as turmas de EJA com turmas de um 

Centro Educacional de Jovens e Adultos de um município brasileiro. No entanto, neste 

trabalho, focou-se apenas na investigação de uma sala de aula de inclusão de jovens e adultos 

surdos do Nível II, do segmento I, que corresponde ao 4º e 5º ano. 

O processo de entrada em campo é crucial em uma pesquisa de natureza etnográfica. 

Recomenda-se que o ingresso do pesquisador seja facilitado mediante auxílio de algum 

membro (GIL, 2002, p. 128). De modo geral, o grupo ou comunidade pesquisada não está 

interessada no trabalho que está sendo desenvolvido pelo pesquisador, e ainda podem 

manifestar algum tipo de desconfiança ou hostilidade. 

O acesso ao campo estudado ocorreu através de diálogos formais e informais nos dias 

11 e 13 de abril de 2018; sendo o dia 11 no turno matutino com a coordenação municipal da 

Educação Especial e o dia 13 com a direção e a coordenação pedagógica no turno noturno. O 

acesso às salas de aulas de inclusão de jovens e adultos surdos da escola foi mediado pela 

coordenação pedagógica. O estudo aqui apresentado se utiliza de dados provenientes das aulas 

do período de 16 de abril de 2018 a 23 de maio do mesmo ano da turma de Nível II, do 

segmento I.   

A Escola considerada como campo de pesquisa é uma instituição estadual em processo 

de municipalização. A fundação do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos deu 

                                                             

6
 A pesquisa está submetida ao Comitê de Ética de Pesquisa da Plataforma Brasil – sistema eletrônico 

do Governo Federal – sob número de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

82503017.3.0000.0055 aprovado no dia 07 de fevereiro de 2018. 
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abertura para o processo de municipalização da escola e acontecera no ano de realização deste 

estudo, em 2018. Está situada no centro da cidade, próximo a repartições públicas, como 

câmara de vereadores, postos de saúde, prefeitura e secretaria de educação; há uma biblioteca 

utilizada como sala de professores e dos coordenadores pedagógicos, uma secretaria 

administrativa e um refeitório com cozinha. Possui acesso à internet somente para a secretaria, 

diretoria e coordenação pedagógica.  

A escola não tem Sala de Recursos Multifuncionais, consequentemente não oferta o 

AEE para alunos surdos. A política de gestão do município propõe que o AEE dos alunos 

matriculados na escola e de todas as escolas da rede seja ofertado em uma única escola do 

município. A EJA nos moldes da inclusão exige que o educando surdo participe do trabalho 

no AEE, pois esse atendimento complementa a formação, tanto em Libras quanto em LP, em 

diversas áreas de conhecimentos.  

O processo de matrícula dos alunos surdos dar-se-á a partir do diálogo dos familiares 

com a coordenação de Educação Especial do município que orienta os familiares e os próprios 

alunos surdos em qual escola seu nível e modalidade serão ofertados no ano letivo em 

questão. Não existe formulário específico para os alunos surdos e/ou itens nos formulários 

que contemplem o diagnóstico das especificidades do público matriculado, dificultando a 

percepção da instituição sobre o perfil dos demandantes com deficiência no ano letivo.  

Os instrumentos básicos das escolas, para matrícula e cadastro dos alunos da 

instituição, inserindo questões diagnósticas sobre a limitação sensorial, língua materna dos 

demandantes e informações sociais e culturais desses sujeitos, contribuirão para que toda a 

instituição, desde o administrativo e o pedagógico, seja preparada para atender o público 

dentro das suas especificidades.  

Os horários de aula da Centro Educacional variam o dia e o segmento em que os 

alunos estão matriculados. A programação das aulas do segmento I é a de início às 19 h e 

término às 21:45 h; já no segmento II, as aulas de segunda acontecem das 19 h às 21:45 h e de 

terça à sexta-feira acontecem das 19 h às 21:55 h.   

 

 

4.2 INTERLOCUTORES DA PESQUISA  

 

Os interlocutores de toda pesquisa e bem como da microanálise deste estudo consistem 

em sujeitos que atuam diretamente nos trabalhos em turma de EJA com inclusão de pessoas 

surdas. A turma investigada neste estudo envolveu, ao todo, vinte sujeitos: uma professora, 
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uma tradutora e intérprete de Libras/Língua Portuguesa, dois alunos surdos, uma 

coordenadora pedagógica e quinze alunos na condição auditiva de ouvintes. 

A professora possui formação em nível superior em pedagogia e pós-graduação em 

psicopedagogia institucional e clínica; assim como a Coordenadora Pedagógica, ambos 

possuem condição auditiva ouvinte e pouco conhecimento em Libras. Ao longo da análise dos 

dados, preservamos o anonimato desses interlocutores optando pelo papel social que ocupam 

na turma: Professora e Coordenadora Pedagógica.  

Entre os interlocutores surdos, há uma pessoa do sexo feminino e outra pessoa do sexo 

masculino. Os nomes dos dois alunos surdos foram também preservados. A participante surda 

do sexo feminino será nomeada Rita e o participante surdo Tony. Rita é surda profunda, 40 

anos, com nível de proficiência em Libras Básico I. Tony possui surdez severa, tem 42 anos, 

com nível de proficiência, também, em Libras Básico I. Ambos são surdos desde o 

nascimento e as causas da surdez são desconhecidas pelos familiares e pelos próprios sujeitos.  

Os educandos ouvintes consistem em sujeitos que não apresentam nenhuma 

proficiência em Libras, de faixa etária entre 15 e 66. Os participantes ouvintes serão 

nomeados pela sua condição auditiva, sendo diferenciados, quando houver necessidade, por 

letra do alfabeto da LP, por exemplo: OUVINTEa, OUVINTEb e assim sucessivamente.  

A Profissional Tradutora e Intérprete de Libras/Língua Portuguesa possui condição 

auditiva ouvinte, apresenta proficiência em Libras nível avançado, sua formação consiste em 

graduação em Licenciatura em Letras com habilitação em Libras. A profissional nunca teve 

experiência de tradutor e intérprete na modalidade EJA; sua experiência na EJA deu-se como 

Professora Ouvinte Bilíngue: Libras-LP para surdos.  

Compreendemos o professor, o tradutor e o intérprete como Agentes da PL Libras e da 

Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa na EJA. Para Rajagopalan (2013), o papel do 

Agente é de extrema importância quando se discute a questão da PL, ele é o sujeito que se 

autoafirma e marca seu posicionamento e tem o desejo de agir conforme seu livre arbítrio. 

Não é simplesmente um sujeito da linguagem que está aprisionado a estruturas que 

determinam suas condutas.  

Para esse autor, existem decisões tomadas e implementadas de “baixo para cima 

(bottom up)”, ou seja, atos praticados sob a ótica da Política Linguística, que estão inseridos 

na questão da agência da PL (RAJAGOPALAN, 2013, p. 31 e 36), daí que surge a noção de 

agente da PL. 

 Segundo Erickson (2001), salas de aula, principalmente as de escolas públicas, são 

comumente similares onde quer que sejam observadas. Elas são bastante semelhantes dentro 
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de um mesmo país, de uma mesma cidade e de uma mesma região. No entanto, o autor ainda 

pontua que o conhecimento geral que temos delas é um referencial inadequado para 

compreender o que se passa em cenas cotidianas particulares. Os agentes interlocutores desta 

pesquisa participam de cenas particulares da PL Libras/Língua Portuguesa. O olhar de 

pesquisadora na turma revelou o que acontece em muitas outras, principalmente de nosso 

país. Ou seja, as particularidades da PL local apresentam, com toda certeza, similaridades de 

outros atos educativos, que precisam ser avaliadas e ressignificadas. 

 

4.3 OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Os instrumentos de pesquisa deste estudo caracterizam a proposta metodológica de 

cunho qualitativo etnográfico: o olhar sobre a escola, sobre a sala de aula, sobre a Educação 

Bilíngue para surdos dentro da escola, dentro da sala de aula e com o surdo.  

Segundo Gil (2010), na pesquisa etnográfica podem ser utilizados vários 

procedimentos para coleta de dados. Para o autor, os procedimentos fundamentais são a 

observação e a entrevista. Para a constituição do corpus deste estudo, adotamos os seguintes 

procedimentos: observação participante, entrevista semiestruturada em Língua Portuguesa, 

além da análise de documentos legislações que tratam da EJA e que compõem o suporte 

jurídico da Política Linguística da Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa 

no país. 

A observação participante pode gerar diferentes tipos e fontes de dados, como 

anotações mentais e notas de campo em escrito (ERICKSON, 2001, p. 13). O contato com o 

campo de pesquisa/interlocução permite observação com anotações mentais constantes, 

sobretudo em momentos informais de interação com os sujeitos da pesquisa, “[...] esse é o 

ônus que se paga em um contexto de pesquisa aplicada” (CAVALCANTI, 2006, p. 238). As 

notas de campo em escrito são resultados dessas anotações mentais e são registradas nos 

diários de campo.  

Haja vista que a observação participante deste estudo contou com notas de campo, fez-

se necessária a utilização do Diário de Campo. Para Araújo et al. (2013), este instrumento tem 

sido empregado como modo de apresentação, descrição e ordenação das vivências e narrativas 

dos sujeitos de pesquisa como um esforço para compreendê-las. De acordo com os autores, o 

diário também é utilizado para “retratar os procedimentos de análise do material empírico, as 

reflexões dos pesquisadores e as decisões na condução da pesquisa; portanto ele evidencia os 
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acontecimentos em pesquisa do delineamento inicial de cada estudo ao seu término” 

(ARAÚJO et al., 2013, p. 54). 

No diário de campo, as anotações consistiram em trechos de fala, descrições de 

vivências dentro e fora da sala de aula, além das impressões e sentimentos enquanto 

pesquisadora. O material foi lido e relido durante o processo de análise de dados, viabilizando 

interpretações e aprofundamento do estudo.  

A observação participante é um instrumento que permite ver além da consciência dos 

interlocutores da pesquisa, permite que o oculto se revele. As opiniões e os pontos de vista 

dos participantes de uma pesquisa variam de um espaço para outro, pois pode haver 

contradições entre a intenção e as ações, e, ainda, a consciência desses sujeitos.  

Cavalcanti e César (2004) salientam outra característica da observação participante 

sob o olhar da pesquisa em LA: 

 

Quando nós, linguistas aplicados, linguistas, antropólogos, médicos, enfim, 

sujeitos formados em instituições reconhecidas como científicas, entramos 

em comunidade específica, cuja cultura é diferente da nossa, dificilmente 

nos questionamos sobre a bagagem que levamos para adentrar o território do 

outro, principalmente quando o outro está numa situação subalterna, diante 

do poder das instituições, através das quais se dá a nossa intervenção na área 

como profissionais especializados (CAVALCANTI; CÉSAR, 2004 apud 

CAVALCANTI, 2006, p. 236-237). 

 

Como já dito, estudo aqui apresentado se utiliza de dados provenientes das aulas da 

turma de Nível II, do segmento I. A observação-participante das aulas teve início no dia 16 de 

abril de 2018 com término no dia 15 de maio do mesmo ano, com registros por meio de diário 

de campo e vídeo-gravação. O segundo foi utilizado para registro de algumas aulas da turma 

de EJA com inclusão de alunos surdos. As aulas observadas foram quatro, com duração total 

de 178 minutos e 27 segundos de gravação. O Quadro 1, a seguir, apresenta informações 

sobre a observação-participante das aulas: 

 Quadro 1 - Detalhamento da observação-participante 

Fonte: Própria pesquisadora. 

OBSERVAÇÃO-PARTICIPANTE SALA DE AULA EJA 

DIA DE AULA OBSERVADO NÚMERO DE AULAS TEMPO DE 

GRAVAÇÃO 

16 de abril de 2018 1 aula  37,44 

20 de abril de 2018 1 aula 69,47 

23 de abril de 2018 2 aulas 71,36 
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A entrevista semiestruturada é um instrumento usado para geração de dados, 

formulada com base em teorias e hipóteses do pesquisador. Os dados obtidos em uma 

entrevista semiestruturada podem reproduzir novas hipóteses sobre o evento estudado.  

 

[...] uma das características da entrevista semi-estruturada [sic] é a 

possibilidade de fazer outras perguntas na tentativa de compreender a 

informação que está sendo dada ou mesmo a possibilidade de indagar sobre 

questões momentâneas à entrevista, que parecem ter relevância para aquilo 

que está sendo estudado (MANZINI, 2004, p. 6). 

 

Com esse instrumento, o pesquisador assume a posição de pesquisador-entrevistador. 

E, para se obter um material empírico válido, que nos aproxime do nosso objeto de pesquisa, 

sugere-se a utilização de vídeo-gravações e áudio-gravações. Neste estudo, o registro de 

dados aconteceu por vídeo-gravação e áudio-gravação, o que foi necessário para o processo 

de triangulação e validação de dados. A vídeo-gravação para registro das aulas da turma de 

EJA e a áudio-gravação para registro das entrevistas com profissionais da turma de EJA.  

Outro fator importante na escolha desse instrumento é a capacidade de autorreflexão 

aos sujeitos participantes da pesquisa sobre o campo estudado, que faz parte da sua vida 

social. O roteiro das perguntas da entrevista semiestruturada, quando bem elaborado, toca nas 

subjetividades dos participantes, tendo caráter de intervenção. Para Erickson (2001, p. 13), 

boas perguntas são o coração da investigação da pesquisa de cunho etnográfico.  

Sobre esse caráter de intervenção, Manzini (2004) define algumas adequações que 

devemos utilizar para a elaboração de perguntas em entrevistas semiestruturadas de pesquisas 

acadêmicas. Para o autor, a adequação das perguntas pode ser investigada a partir de três 

classes de análise: adequação da linguagem que envolveria vocabulário, jargão, clareza e 

precisão, uso de palavra adequada aos sujeitos de pesquisa; adequação da forma das perguntas 

que seria o tamanho das perguntas, averiguação do impacto emocional de determinadas 

palavras, frases manipulativas, perguntas com múltipla finalidade; por fim, a sequência de 

apresentação das perguntas no roteiro, onde o pesquisador organiza as perguntas em uma 

sequência das mais fáceis de serem respondidas para as mais difíceis, a separação das 

perguntas em  blocos temáticos são relevantes nessa classe.  

As perguntas que fazem parte do Roteiro de Entrevista Semiestruturada apresentam 

caráter de intervenção. Seguiram as adequações propostas por Manzini sendo estruturadas nos 

seguintes blocos temáticos: Dados do Entrevistado; Dados Reflexivos; e Dados da atuação 

educativa. 
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O poema Lamento Oculto de um surdo, de Shirley Vilhalva, mulher, surda, brasileira e 

descendente de indígenas, disponível na Plataforma de Compartilhamento de Vídeos 

Youtube, apresentado no início deste capítulo, traz algumas significações que podem ser 

consideradas em todas as etapas de realização da pesquisa no campo da Educação dos Surdos. 

A autora surda ressalta essa necessidade de se pensar pesquisa na Educação de Surdos com 

um olhar cuidadoso para esse outro. 

Nessa perspectiva, e no víeis de se fazer pesquisa dentro de uma postura ética, é 

importante enfatizar que as pesquisas acadêmicas precisam se atentar para as dificuldades e as 

necessidades das pessoas surdas brasileiras, trazer os anseios dos surdos para dentro da 

universidade, propiciando mudanças sociais, políticas e educacionais, que os permitam ser 

surdos de direito, além de superar lacunas de conhecimentos da academia e de se estabelecer 

efetivamente o compromisso social institucional. 

  

4.4 A ANÁLISE DOS DADOS  

  

Para Erickson (2001, p. 14), a análise de dados é como “amarrar sapatos”: asserções e 

questões são geradas com base em evidência. O autor também salienta que toda análise deve 

ter uma asserção básica, que o pesquisador deve ter em mente uma pergunta ou uma asserção 

que pode ser checada posteriormente. A asserção que norteia este estudo é a seguinte: de que 

forma as Política Linguística da Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa têm 

sido contempladas em uma classe de EJA de inclusão educacional de jovens e adultos surdos. 

O cotejamento dos dados tem nos permitido identificar a política linguística vigente de 

um Centro Municipal Educacional de Jovens e Adultos. Tais constatações se deram a partir da 

análise das notas de campo, das anotações mentais do pesquisador e das gravações das aulas 

da turma, dados que foram cruzados e relacionados com as informações obtidas das 

entrevistas e das leituras dos textos científicos e dos documentos oficiais. Erickson (2001, p. 

14) define esse processo como “triangulação”.  

 A análise baseada no processo de triangulação propõe testar as fontes de informação 

com essa asserção em mente em busca de uma evidência. No entanto, faz-se necessário rever, 

várias vezes, a asserção e a evidência para assegurar que as “evidências desconfirmatórias 

cruciais não sejam ignoradas” (ERICKSON, 2001, p. 14). Esse processo recursivo de rever a 

asserção e a evidência o estudioso descreve como método comparativo recursivo de 
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identificação e análise de dados. Todo esse processo pode gerar “insights”
7
 sobre a 

organização das ações e interpretações coletivas, das corriqueiras do cotidiano da oferta de 

EJA para surdos no contexto brasileiro (ERICKSON, 2001, p. 15).  

Organizamos a análise de dados deste estudo por categorias, quais sejam: a) estrutura 

organizacional pedagógica e administrativa da sala de aula e da escola de EJA de inclusão de 

surdos; b) os movimentos de interação comunicativa que revelam o status da Libras; c) o 

papel do profissional TILS na EJA; e d) ensino de línguas na perspectiva bilíngue 

Libras/Língua Portuguesa (Ensino de Libras para surdos e para ouvintes, ensino de LP para 

surdos). As categorias estão associadas às questões da PL da Libras e Educação Bilíngue 

Libras/Língua Portuguesa já fundamentadas neste estudo. 

Nas categorias organização da sala de aula e os movimentos das interações 

comunicativas da sala de aula da EJA utilizamos os arranjos de orientação espacial. Os 

Arranjos Espaciais apresentados neste trabalho são uma adaptação dos gráficos de arranjos 

espaciais de Moita Lopes (2001). Os participantes da sala de aula foram dispostos nos 

arranjos por meio de siglas. Isso porque, conforme previsto no termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) desta pesquisa, os nomes dos participantes serão preservados, sendo 

utilizado o nome do papel social que os participantes protagonizam na sala de aula. Segue 

quadro de representação dos atores da sala de aula da EJA estudada (Quadro 2): 

 

Quadro 2 - Representação das siglas dos atores da sala de aula da EJA 

ATOR DA SALA DE AULA  SIGLA  

Coordenadora Pedagógica do Segmento I da EJA CP 

Educadora-Regente do Segmento I E 

Tradutor e Intérprete de Libras/Língua Portuguesa TILS
8
 

Educando ouvinte O 

Educando Surdo A S‟A 

Educando Surdo B S‟B 
Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Como já dito, nos arranjos de Orientação Espacial da sala de aula da EJA, as siglas 

apresentadas acima serão utilizadas para indicar as relações comunicativas dos participantes. 

Integram o corpo discente da sala de aula investigada dois estudantes surdos, sendo os demais 

alunos ouvintes. Os arranjos são descritos atribuindo a quantidade exata dos estudantes surdos 

                                                             

7
 Termo utilizado por Erickson (2001, p. 15 e 17) para descrever a compreensão súbita e/ou discernimento do 

pesquisador sobre determinada investigação. 
8
 Adotamos esse termo por ser comumente utilizado para designar o profissional Tradutor e Intérprete de 

Libras/Língua Portuguesa.  
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e quantidade aproximada dos estudantes ouvintes. As representações dos arranjos têm 

enfoque nos alunos surdos da sala. A Figura 3, a seguir, ilustra a disposição dos arranjos: 
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Figura 3 - Exemplo Arranjo de Orientação Espacial 

Arranjo I 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Fonte: Adaptação do arranjo de Moita Lopes (2001, p. 169-170). 

 

Para representar os arranjos, utilizamos algumas setas com finalidades específicas. 

Essas setas são diferentes das setas utilizadas por Moita Lopes (2001, p. 169) para indicar as 

interações de uma sala de aula de ensino de uma língua materna; isso porque trata-se de um 

espaço escolar onde existe a presença de duas línguas, com a presença de um profissional 

tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa. Por isso, faz-se necessária a utilização de 

setas diferenciadas, a fim de exprimir essas relações comunicativas. Idealizamos essas setas 

diante das particularidades deste estudo. Temos como parâmetro as relações comunicativas 

entre os jovens e adultos surdos presentes na sala de aula. Assim, segue o quadro de 

representação das setas para os arranjos espaciais (Quadro 3): 

 

Quadro 3 - Setas para os arranjos espaciais 

SETAS PARA ARRANJOS ESPACIAIS DESTE ESTUDO 

MODELO SETA SIGNIFICADO 

 

 

 

Setas tracejadas 

Representam trocas interacionais em Língua 

Portuguesa 

 

 

 

Setas Vazadas 

Representam as interações por gestos 

 

 

 

Setas linha reta 

Representam trocas comunicativas em Libras 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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O acesso à instituição deu-se a partir de diálogos formais e informais com a 

coordenação de Educação Especial do Município e com a direção da escola. Já o acesso à sala 

de aula da EJA de inclusão dos alunos surdos, com a coordenadora pedagógica do segmento.  

Para socialização dos objetivos da pesquisa e para a solicitação de autorização de 

participação na pesquisa, apropriamo-nos, além do termo de consentimento de livre e 

esclarecido, da autorização de uso de imagem e depoimento, autorização de realização de 

pesquisa e o instrumento de Folheto Informativo Visual (FIVi). O FIVi foi elaborado diante 

da necessidade de compreensão dos interlocutores surdos sobre o sentido de nossa entrada na 

escola e na sala de aula dos mesmos. O FIVi parte da compreensão de que a percepção e 

conhecimento de mundo da pessoa surda se dão pela experiência visual (BRASIL, 2005; 

STROBEL, 2009a, p. 30).   

O FIVi é, basicamente, um material ilustrativo do que vem a ser a pesquisa, 

pesquisador, orientador, dissertação, curso stricto sensu; uma apresentação ilustrada sobre a 

UESB e sobre a cidade de Vitória da Conquista-BA, cidade que agrega essa universidade. O 

FIVi viabilizou a comunicação com esses alunos sobre questões subjetivas de uma pesquisa 

acadêmica no nível de mestrado. 
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5 ANÁLISE DE DADOS: OS RETALHOS DAS EXPERIÊNCIAS DA EJA DE 

INCLUSÃO DE SURDOS 

 

É preciso ser SURDO para entender… 

Como é “ouvir” uma mão? Você precisa ser surdo para entender! 

O que é ser uma pequena criança na escola, numa sala sem som com um 

professor que fala, fala e fala e, então, quando ele vem perto de você ele 

espera que você saiba o que ele disse?  

Você precisa ser surdo para entender! 

 

Ou o professor que pensa que para torná-lo inteligente você deve, primeiro, 

aprender como falar com sua voz assim, colocando as mãos no seu rosto por 

horas e horas sem paciência ou fim, até sair algo indistinto assemelhado ao 

som? Você precisa ser surdo para entender! 

 

Como é ser curioso na ânsia por conhecimento próprio com um desejo 

interno que está em chamas e você pede a um irmão, irmã e amigo ajuda, 

que respondendo lhe diz: “Não importa”!  

Você precisa ser surdo para entender! 

 

[...] 

 

Como é ter que depender de alguém que pode ouvir para telefonar a um 

amigo ou marcar um encontro de negócios e ser forçado a repetir o que é 

pessoal e, então, descobrir que seu recado não foi bem transmitido? Você 

precisa ser surdo para entender! 

[...] 

 

Como é compreender alguns dados ligeiros que descrevem a cena e fazem 

você sorrir e sentir-se sereno com a “palavra falada” de mão em movimento 

que torna você parte deste mundo tão amplo? 

FAÇA-ME SENTIR IGUAL A VOCÊ! 

    

Poesia do escritor surdo Willard J. Madsen (Disponível em domínio público) 

 

Nesta seção, apresentamos a descrição dos movimentos realizados pelos profissionais 

e estudantes da sala e do Centro Educacional. Uma apresentação das relações que se 

estabelecem entre si, em torno das questões da Política Linguística da Libras e da Educação 

Bilíngue Libras/Língua Portuguesa em nível nacional. Serão destacadas questões referentes à 

estrutura organizacional pedagógica e administrativa da sala de aula e da escola de EJA de 

inclusão de surdos, os movimentos de interação comunicativa que revelam o status da Libras, 

o papel do profissional TILS na EJA e o ensino de línguas na perspectiva bilíngue 

Libras/Língua Portuguesa (Ensino de Libras para surdos e para ouvintes, ensino de LP para 

surdos). Diante do que será revelado, sistematizamos e comparamos acontecimentos e 

situações para se identificar qual a política linguística vivenciada no campo investigado.  

 



71 
 

5.1 A SALA DE AULA E ESCOLA DA EJA DE INCLUSÃO DE SURDOS 

 

Nesta seção tem-se a descrição dos elementos revelados no campo de pesquisa que 

abrange a organicidade no âmbito administrativo e pedagógico.  

 No período de observação a escola não tinha, até então, Projeto Político Pedagógico 

(PPP) e nem Plano Estratégico da Educação de Jovens e Adultos (PEEJA), para que 

pudéssemos diagnosticar se as PL estavam asseguradas para as pessoas surdas da instituição. 

Diante da inexistência desses documentos na instituição, entendeu-se que as especificidades 

da Educação Bilíngue na perspectiva da surdez e a valorização da Libras no espaço escolar 

não eram legitimadas na instituição, causando, assim, um déficit na garantia de igualdade de 

condições para o jovem e adulto surdo da EJA. A coordenadora pedagógica relatou que “o 

município segue as orientações das diretrizes para educação inclusiva que é específica para 

surdos” (Relato da coordenadora).  

Ainda que identificamos que as PL não estavam previstas no PPP e no PEEJA (pelo 

fato da inexistência dos documentos da instituição), interessamos em investigar se existiam 

propostas curriculares em torno do ensino de Libras e de LP para surdos. A professora relatou 

em entrevista que não existem na escola planos de cursos de ensino de Libras e de ensino de 

LP como segunda língua; e salientou que a proposta curricular de LP era na perspectiva de 

primeira língua, LP como língua materna, ou seja, para alunos sujeitos ouvintes da EJA.  

A Escola não dispõe de caderneta adaptada com competências e habilidades da 

educação bilíngue do aluno surdo, bem como formulários de avaliação processual para 

diagnosticar a compreensão e a expressão, tanto em Libras quanto em LP pelos educandos 

surdos. A coordenadora salientou que, como estão em processo de instalação da escola, muita 

coisa ainda estava se adequando e havia muito material para receber da secretaria de 

educação, daí que não sabiam se receberiam instrumentos como esses: 

 

Quanto ao formulário de avaliação processual da Libras da Língua 

Portuguesa como segunda língua, infelizmente, a gente não tem nenhum 

específico ainda não. E a caderneta eu ainda não posso te dizer que é 

adaptada para atender as habilidades da educação bilíngue porque até o 

momento a gente ainda não recebeu. Não sei se quando a gente receber vai 

ter alguma adaptação (Relato da Coordenadora). 

  

As PL preveem que as escolas devem adotar e desenvolver mecanismos de avaliação 

coerentes e alternativos para o aprendizado da LP como segunda língua e para os 

conhecimentos expressos em Libras. Neste último, destaca-se a necessidade das escolas de 
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oferta de EJA que envolvem jovens e adultos surdos criarem bibliotecas visuais de produções 

em Libras. 

A sala de aula investigada tem a dimensão espacial favorável com condições básicas 

para o trabalho da EJA; entre os mobiliários disponíveis, temos as mesas e cadeiras para 

alunos, mesa e cadeira para o professor e um quadro branco. Todos os materiais expostos na 

sala estão escritos em Língua Portuguesa com alguns elementos ilustrativos. Os livros 

didáticos não possuem referência ao ensino de Libras e ao ensino de LP como segunda língua 

para surdos. Nas primeiras observações, identificou-se que, tanto na sala de aula quanto na 

escola como um todo, não havia nenhum material adaptado para a Libras ou de promoção da 

acessibilidade para pessoas surdas, como sirene luminosa, páginas digitais em Libras, 

sinalização escolar em Libras e informativos sinalizados. 

Além dos profissionais tradutores e intérpretes de Libras da escola, nenhum outro 

profissional tinha conhecimento sobre a Libras. E não existia até o momento das primeiras 

observações um plano de trabalho para a oferta de curso de Libras para os profissionais 

envolvidos diretamente e indiretamente com o desenvolvimento educacional dos alunos 

surdos matriculados na instituição. Ao todo, a escola dispõe de 2 profissionais tradutores e 

intérpretes de Libras e 5 alunos surdos matriculados.  

A organização espacial da sala de aula estudada se manteve estruturada como sala de 

aula tradicional: carteiras dos estudantes dispostas em fileiras e a mesa do professor à frente 

dos alunos. Somente no segundo dia de observação foi identificado o lugar de trabalho do 

profissional tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa que atua na turma, à frente dos 

alunos ouvintes e dos alunos surdos, logo após a mesa do professor. Os educandos surdos em 

todas as aulas observadas se acomodavam na primeira fileira da sala de aula.  

Segue, abaixo, representação gráfica da sala de aula com a posição de cada 

interlocutor no espaço. As siglas utilizadas para a representação dos gráficos estão descritas 

na Figura 3 do capítulo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Arranjo de Orientação Espacial dos Interlocutores da sala de aula 
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Arranjo I 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Fonte: Adaptação do arranjo de Moita Lopes (2001, p. 169-170). 

  

O lugar do surdo e do profissional tradutor e intérprete foram combinados entre esses 

sujeitos e com a aprovação do professor, como salientou a profissional TILS: 

 

Eu sento com os alunos surdos na frente da sala na primeira fileira. 

Conversei com os surdos, como seria melhor e o que eles achavam, se eles 

queriam mudar. Nos primeiros dias a gente ficou de um lado da sala, depois 

pediram para mudar, ficamos sempre na frente; conversei com eles e a 

professora aceitou. Sentar na frente ajuda melhor visualização deles tanto do 

quadro quanto da professora e também para visualizar melhor, então eu 

preferi na frente e eles aceitaram e concordaram (Relato da Intérprete). 
  

Normalmente, as salas de aulas de inclusão de surdos, com a presença de tradutor e 

intérprete de Libras/Língua Portuguesa, se organizam, espacialmente, da mesma forma que a 

turma observada. Segundo Erickson (2001), a sala de aula, principalmente das escolas 

públicas, apresenta similaridade onde quer que seja observada.  

A organização espacial do tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa na sala de 

aula de inclusão dar-se-á pelas propriedades da língua que o profissional utiliza, ora como 

língua fonte, ora como língua-alvo, no ato da tradução e interpretação simultânea (em tempo 

real) ou consecutiva (após enunciação do emissor).  

Como sabemos, a Libras é uma língua espaço-visual, basicamente produzida pelas 

mãos. Na Libras, assim como em outras línguas de sinais, as mãos são os articuladores 

primários, movimentam-se no espaço em frente ao corpo e seus sinais se articulam em 

determinadas locações do espaço. Para compreensão dos discursos sinalizados por meio da 

Libras, faz-se necessário que não exista ruído visual, ou seja, impedimentos no campo visual 

entre o sinalizador/emissor e receptor.  

Ao considerar que o tradutor e intérprete de Libras educacional é o mediador da 

comunicação do educando surdo com o educador e as pessoas ouvintes, tratando da questão 

organizacional espacial, em uma sala de aula, ou em qualquer lugar em que se realize uma 
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tradução e interpretação da Libras para Língua Portuguesa (e vice-versa), é preciso se 

posicionar de uma forma que não haja ruído visual, para que viabilize a comunicação. Dessa 

forma, a organização espacial de uma sala de aula de inclusão de surdo, consequentemente da 

EJA, deve respeitar as particularidades da Libras e do serviço de tradução e interpretação. A 

organização espacial em círculo também seria uma alternativa para isso, além de ser uma 

possibilidade mais efetiva da participação dos educandos através de dialogicidade.  

O que justifica, também, a organização espacial da turma é, principalmente, o lugar 

espacial ocupado pelo professor. O professor é a voz científica e ideológica de uma sala de 

aula. Nenhum outro profissional é possuidor das relações assimétricas da sala de aula que não 

seja o professor. Isso porque as relações assimétricas são da ordem discursiva que se 

estabelece na sala de aula, atribuída ao professor em comparação com os demais 

interlocutores de uma sala de aula. Na relação assimétrica, é conferido ao professor o poder 

sobre os demais, calcado de direitos e obrigações diferentes dos outros participantes do 

espaço. “A ele cabe iniciar, monitorar e finalizar interação” (CAJAL, 2001, p. 139). Diferente 

da relação assimétrica, na sala de aula, existe a relação simétrica que é a relação que envolve a 

interação entre os alunos, indivíduos com os mesmos direitos e obrigações. 

Quanto a esses aspectos do papel do professor na sala de aula, cabe ao profissional 

tradutor e intérprete de Libras ser o mediador das relações assimétricas e simétricas. Esse 

profissional não possui uma ordem discursiva exclusiva, somente traduz e interpreta as 

interações discursivas que perpassam essas relações, ou seja, esse profissional não deve 

assumir o papel social de professor, estando na atuação de tradutor/intérprete. Como já vimos, 

o intérprete designado e com condições para atuar na área da educação deverá ter um perfil 

para intermediar as relações entre os professores e os alunos, assim como entre os colegas 

surdos e os colegas ouvintes. Acreditamos que essas especificidades do profissional tradutor e 

intérprete de Libras, das relações interacionais em sala de aula, principalmente da EJA, e da 

própria Libras, língua envolvida no processo tradutório/interpretativo, fundamenta-se na 

necessidade da organização espacial da sala de aula investigada representada no quadro 1.   

A escola e a Sala de Aula apresentam poucos elementos que atendam às PL. Acredita-

se que seja por estar em processo de adaptação à nova estrutura de oferta de EJA e/ou pela 

ausência das devidas orientações por parte das instâncias que administram a Educação de 

Surdos e a organização das escolas. Em diversos momentos, dentro da escola, fui questionada 

por professores e coordenadores pedagógicos sobre como era a melhor forma de se trabalhar 

com aluno surdo na EJA. A escola, os professores, os coordenadores pedagógicos e a direção 

necessitam apreender o fazer EJA com a presença de pessoas surdas, que não significa apenas 
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atender as PL, mas também adequá-las aos ideais da EJA. Ressalta-se que são insuficientes os 

materiais que orientem a prática da EJA com pessoas surdas, por exemplo, em um 

levantamento de estudos sobre a presença de jovens e adultos surdos na modalidade da EJA; 

na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, encontramos apenas três dissertações 

à nossa disposição que retratam determinadas experiências de EJA de inclusão de surdos, sem 

apresentar orientações para o fazer EJA acolhendo esses sujeitos.  
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5.2 O LUGAR DA LIBRAS NA ESCOLA E NA SALA DE AULA: REVELANDO O SER 

MAIS DO SURDO NA EJA 

 

A presença do tradutor e intérprete na sala de aula é uma decisão da PL da Libras, uma 

intervenção para que a Libras não seja desamparada em meio ao contexto escolar e, 

principalmente, para que haja a participação efetiva do sujeito surdo.  

A turma tem atendido as recomendações legais previstas na PL no que diz respeito ao 

serviço de tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros 

espaços, viabilizando o acesso à comunicação, à informação e à educação, como delibera o 

Decreto 5626/05.  

Diante das especificidades da EJA, o serviço de tradução e interpretação de Libras e 

Língua Portuguesa na sala de aula media as trocas de experiências, o que possibilita a 

construção de novos saberes, a principal tarefa do fazer pedagógico da EJA. Na ausência do 

tradutor e intérprete nesse contexto, o desenvolvimento do jovem e adulto surdo fica 

comprometido.  

Uma primeira análise das gravações em vídeos das aulas da turma identificou as trocas 

interacionais entre os interlocutores, em que a professora estabelece diálogos sobre as 

experiências de vida dos seus alunos. Vejamos nos arranjos a seguir quando as interações em 

Libras aparecem (Figura 5): 

 

Figura 5 - Arranjo de Orientação Espacial das Interações da Turma de EJA do Segmento I 

 

10 minutos da Primeira Aula: 

 

Arranjo II 

-E- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo III 

-E- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo IV 

-E- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 
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10 minutos da segunda Aula: 

Arranjo V 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo VI 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo VII 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo VIII 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo IX 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo X 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

 

10 minutos da Terceira Aula: 

Arranjo XI 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo XII 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo XIII 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

 

10 minutos da Quarta Aula: 

Arranjo XIV 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo XV 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Arranjo XVI 

-E- 

-TILS- 

-O- -S'A- -S'B- 'O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

-O-   -O-   -O-  -O- 

Fonte: Adaptação do arranjo de Moita Lopes (2001, p. 169-170). 
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Na primeira aula, assim como nas demais aulas, foram estabelecidos alguns momentos 

de contextualização da realidade dos alunos para direcionar o aprendizado em sala de aula: os 

educandos Rita e Tony não tiveram oportunidades de estabelecer essas interações, como é 

demonstrado nos arranjos da primeira aula. Nos arranjos, identificamos que as interações se 

apresentam em Língua Portuguesa e/ou gestos, mas não em Libras, implicando no isolamento 

educacional dos alunos surdos. 

Como pudemos verificar nos arranjos de orientação espacial II, III e IV, a sigla TILS 

não aparece, o que significa que temos a ausência do profissional tradutor e intérprete de 

Libras/Língua Portuguesa na sala de aula, para mediar esses momentos de interação entre os 

alunos surdos, os ouvintes e o educador, bem como todo o processo de ensino e 

aprendizagem. As aulas aconteciam na ausência do profissional TILS. 

Quando havia momentos de interações comunicativas, eram utilizados, geralmente, 

gestos, raramente sinais da Libras. A maioria desses diálogos acontecia no desenvolvimento 

de atividades, e não nos momentos de conversação de Rita e Tony com a professora, ou com 

os alunos ouvintes. 

Os gestos utilizados pela professora na condução das atividades dos educandos não 

dariam conta para que elaborasse sua fala na construção de novos conhecimentos pelos 

educandos, isso porque os recursos visuais comuns ao mundo dos ouvintes não são capazes de 

expressar conceitos abstratos e subjetivos como a Libras. A professora tinha consciência 

disso, como podemos verificar no relato a seguir: 

 

Quando a intérprete faltou, foi muito difícil para mim. Tentei fazer com 

gesto... mostrando...ele tentando ler [aponta para o quadro branco]... eu 

tentei fazer do meu jeito. Até que eles conseguiram compreender da forma 

que eu tava falando... Mas para ficar no dia a dia não tem como, porque eles 

serão prejudicados. 
  

Como já dito, a Libras é a língua espaço-visual que dá condições aos surdos de se 

expressarem, falarem de suas experiências de vida, socializarem o conhecimento de mundo 

que até então têm recolhido da vida. É a língua que permite ao surdo compreender os ditos 

por seus pares e por outros.  

Não havendo um espaço em que a Libras seja língua em comum, faz-se necessário 

disponibilizar o trabalho de tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa que pode 

ser realizado por servidor e empregado capacitado para essa função, bem como ao uso de 

tecnologias digitais. A presença do profissional ou de um outro usuário da língua que pudesse 
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intervir na situação dada na sala de aula seria uma forma da Libras não ser desamparada e 

uma forma de evidenciar o Ser Mais do jovem e adulto surdo da EJA. Pode haver momentos 

em que o profissional TILS precise se ausentar de suas atividades, mas o que não pode 

acontecer é o surdo ser prejudicado no seu processo educacional. Na ausência de um professor 

e/ou de um diretor, as escolas têm uma política de substituição de função para que o estudante 

ouvinte não seja prejudicado, e quanto ao aluno surdo? A política da escola em relação à 

inclusão do jovem e adulto surdo foi falha e trouxe perdas a esse educando. 

Nos arranjos da 2ª, 3ª e 4ª aula, verificou-se a presença do TILS, uma indicação de que 

o ocorrido da primeira aula foi um episódio isolado. No início da observação da primeira aula, 

a professora relatou que era a primeira vez que ficara sem intérprete e não sabia lidar com a 

situação. O mais adequado era que a professora tivesse condições para o trato pedagógico e de 

comunicação com os seus alunos surdos, que não é somente responsabilidade da professora, 

mas de toda administração escolar e das instâncias envolvidas. As condições de igualdade 

para acesso à Educação previstas na constituição precisam estar asseguradas na EJA que 

envolve as pessoas surdas.  

A coordenação pedagógica e a direção da escola também relataram que a falta da 

intérprete nunca aconteceu na escola e, também, partilharam que não sabiam como proceder 

na ausência desse profissional. A profissional interprete, em entrevista, salientou que, quando 

precisa se ausentar, a escola não dispõe de profissional para lhe substituir. Os demais 

profissionais da escola ou têm conhecimento mínimo da Libras ou não sabem Libras, com 

exceção do outro profissional tradutor e intérprete do Segmento II. Isso revela que a Libras 

ainda é uma língua desconhecida no espaço escolar e, consequentemente, limita o 

desenvolvimento do jovem e adulto surdo daquela instituição.  

Os funcionários da escola sempre se mostraram interessados em aprender Libras. Por 

exemplo, em um dos momentos em que estive fora do espaço da sala de aula investigada fui 

consultada sobre quando haveria um curso de Libras. Houve até mesmo pedidos para que 

ensinasse alguma frase ou sinal em Libras. O porteiro da instituição salientou que considerava 

injusto não saber se comunicar com os outros alunos da escola que são os surdos, que queria 

compreendê-los e que eles o compreendessem. O profissional identificou a necessidade do 

uso da Libras na escola e internalizou que a mudança educacional e social na vida do surdo 

não se faz no isolamento, mas na comunicação. A responsabilidade do desenvolvimento do 

educando surdo não é só do professor, mas de toda escola.  

Em todos os momentos da primeira aula, em que a professora utilizava Língua 

Portuguesa na sua aula expositiva, Rita e Tony não se moviam para a mudança da situação em 
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que estavam submetidos. Eles não tinham “consciência de si” (FREIRE, 2005), dos seus 

direitos naquele lugar e consequentemente não teriam das relações com a sociedade, estavam 

condicionados e habituados à opressão. Era urgente a necessidade de convencer aqueles 

sujeitos a lutarem por sua libertação. Saber Libras é um compromisso dos profissionais de 

educação de todos os níveis e modalidades em que os surdos estão inseridos. A luta da 

libertação da pessoa surda é de todos os que estão envolvidos diretamente e/ou indiretamente 

com esses sujeitos.   

Os educandos surdos se sentiam sozinhos no meio de tantos outros companheiros, suas 

interações eram apenas entre si, e muito distante do que estava sendo tratado na aula. A 

ausência de uma língua, do diálogo, da pronúncia do mundo surdo limitava aqueles sujeitos 

ao acesso à educação. Não é nesses moldes que a EJA para pessoas surdas deve estar disposta, 

“[...] não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão” (FREIRE, 2005, p. 90). A valorização da Libras na EJA legitima a práxis 

pedagógica com enfoque no surdo.  

Rita e Tony poderiam estar inseridos em classes bilíngues de EJA, com turmas 

somente de surdos. Nas classes bilíngues, o educador media toda a sua prática pela Libras e 

faz uso da Língua Portuguesa como segunda língua. Os educandos surdos teriam espaços de 

diálogos que favoreceriam seu desenvolvimento. Integrar um jovem e adulto surdo na EJA é 

garantir a humanização, caso contrário, se continuará reproduzindo os problemas que o 

fizeram um dia desistir de estudar, e isso não é uma característica da EJA. O educando surdo 

não teve condições favoráveis de escolarização na vida, assim como acontece com os demais 

participantes da EJA na condição auditiva ouvinte. Visto ser a EJA uma ressignificação das 

etapas de escolarização convencionais do sistema de ensino, tem por missão superar a 

humanidade desses sujeitos e promover o desenvolvimento e crescimento pessoal, social, 

cultural e profissional dos mesmos. Dessa forma, a EJA de surdos precisaria acontecer nos 

moldes de classes bilíngues  

O fenômeno observado em relação à Rita e Tony permitiu-nos pensar em atos 

educativos que promovem, verdadeiramente, a EJA para surdos, ou seja, orientações para uma 

modalidade que destaque o Ser Mais do jovem e adulto surdo brasileiro, dispostas na seção 

posterior; como declara Freire (2005, p. 59), “[...] a ação política junto aos oprimidos tem de 

ser no fundo ação cultural para a liberdade, por isto mesmo ação com eles”; nada que possa 

fazer para os surdos e falar sobre os surdos sem o envolvimento dos próprios sujeitos. 

Houve momentos em que pude colaborar no processo de tradução e interpretação. Foi 

inviável permanecer por um longo período fora do lugar de pesquisadora, pois não daria conta 
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de ter minhas percepções sobre os meus objetivos específicos de pesquisa a saber descrever as 

metodologias desenvolvidas na EJA de inclusão de surdos; caracterizar as diferentes formas 

de interação do cotidiano escolar da turma do ponto de vista linguístico e pedagógico; e 

problematizar a política linguística local e interna do campo investigado. A minha intervenção 

em qualquer outra função dentro da sala de aula em todo o período da aula implicaria no 

comprometimento do meu olhar de pesquisadora sobre o fenômeno como um todo.  

Em determinado momento, uma OUVINTE questiona a professora, se os colegas 

surdos compreendiam o que estavam lendo na atividade, porque já tinha observado nas aulas 

anteriores que a intérprete mediava em Libras a realização das atividades quando estavam 

escritas em LP. A OUVINTE, embora não conhecesse as necessidades educacionais da pessoa 

surda, denunciava a limitação de seus companheiros na ausência do uso da Libras. 

A professora aproximou-se de mim para uma consulta sobre seus alunos surdos, se 

eles estavam ou não conseguindo ler o texto. Expliquei à professora da dificuldade do surdo 

em dominar a escrita em LP, quer seja na leitura ou na escrita, que isso precisaria de muito 

tempo e um trabalho pedagógico minucioso e diferenciado, como prevê a proposta de ensino 

de LP para surdos na PL de Educação Bilíngue para Surdos. A inquietação da professora 

denota que ela não tinha conhecimento das propostas das PL e do seu próprio aluno surdo, o 

que é um entrave para o desenvolvimento e para o processo de ensino-aprendizagem dos 

educandos surdos. Como já dito não é um evento adequado, é muito importante que o 

professor de surdos tenha o conhecimento sobre a Libras e sobre a própria pessoa surda e, 

principalmente, conhecimento da realidade social de seu educando. 

A Escola, não possuindo instrumentos que permitem o diagnóstico das especificidades 

do público surdo, não se prepara para acolher o jovem e adulto surdos. Mas isso não é 

impedimento, pois o educador, na vocação humanista, pode inventar suas técnicas 

pedagógicas para atender às vidas surdas que estão em suas mãos. 

Entendendo que seria o melhor para seus alunos surdos, a professora propõe que os 

dois possam sentar juntos para o momento do uso do dicionário. Os pedidos da educadora 

para os alunos eram por gestos e falas em LP, haja vista que não era compreendida pelos 

surdos, assim, tinha, muitas vezes, que tomar atitude de fazer por eles: abrir o caderno para 

copiar escritos expostos em LP no quadro-branco, juntar as cadeiras e fazer a pesquisa de 

palavras no dicionário. 

A educadora se manteve interagindo com os demais alunos ouvintes, e eu fui 

solicitada por Tony para compreender os significados, em Libras, de algumas palavras do 

dicionário de Língua Portuguesa. Atendendo ao pedido, sinalizo. Rita reproduz o que sinalizo 
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e indica novas palavras para aprender novos sinais em Libras. Os alunos almejavam aprender 

Libras, incorporar os novos conhecimentos à língua de sinais que utilizam no seu dia a dia, 

mas, para isso, a Libras precisaria fazer parte do seu processo educacional. A necessidade de 

interagir para aprender era necessária aos estudantes, ainda que o professor tentasse outras 

estratégias para incluí-los. Os alunos surdos até tentavam estabelecer diálogos com a 

professora, mas não eram compreendidos, o pouco a ser entendido era acerca dos significados 

dos gestos. “Eu sei pouco, muito pouco. Compreendo pouco e sinalizo algumas coisas” – esse 

foi o relato da professora sobre sua habilidade na Libras.  

Fica entendido que as relações comunicativas na sala de aula da EJA de surdos 

investigada predominavam as seguintes ocorrências: com os colegas ouvintes e com o 

educador, na ausência do intérprete, eram por meio de gestos e, quando utilizavam a Libras, 

os seus ditos não eram compreendidos, com exceção dos sinais e sentenças em Libras que 

tinham relação com o dito, ou seja, ditos icônicos (Arranjo II e III). Esses eventos implicavam 

na falta de interação dos alunos surdos e na privação do desenvolvimento educacional. A 

surdez não é uma limitação sensorial que afeta a capacidade cognitiva de se comunicar, 

característica das deficiências intelectuais, o déficit não está no surdo e sim no ambiente 

linguístico.  

A presença do tradutor e intérprete não era uma garantia de interações comunicativas 

dos estudantes surdos com a professora, nem com os alunos ouvintes, como visto nos arranjos 

VI, VIII, X, XI, XV. As relações restringiam-se à intérprete versus Rita e Tony. Os momentos 

de mediação comunicativa pela TILS entre os surdos e a professora eram poucos (conferir 

arranjo VII, IX, XIII e XVI) e quase inexistentes. Inexistentes também com alunos ouvintes, 

porque a profissional interprete assumia o papel principal de interlocução com os educandos 

surdos e, dificilmente, mediava o que era dito pelos ouvintes e pelos alunos surdos. Existiam 

momentos em que a profissional assumia seu verdadeiro papel tanto na sala de aula, como 

vimos em alguns arranjos, quanto na escola. Como já posto neste trabalho, ocorrências como 

essas são um dos vários problemas em que o profissional TILS foge à ética na intermediação 

das relações (QUADROS, 2006).  

A Libras deve fazer parte do cotidiano escolar e de sala de aula da EJA, 

principalmente com a participação de pessoas surdas. Essa língua deve ser a língua de 

instrução das pessoas surdas e de comunicação institucional. O processo de aquisição da 

Libras por pessoas em aquisição tardia exige que sejam submetidas constantemente à língua. 

A EJA precisa ser o espaço em que o surdo compreenda a sociedade possível para si e para 
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seus pares. Em entrevista, a INTÉRPRETE salienta que, além do espaço da sala de aula, 

realizava o serviço de tradução e interpretação em outros lugares da escola: 

 

Sempre que tem alguma palestra, algum tipo de evento relacionado à EJA, 

eu sou chamada para interpretar, então quando tem palestra, teatro, reunião, 

a comunicação entre os surdos e outros alunos, na hora do intervalo, com a 

diretora, qualquer outra pessoa estou presente para facilitar a comunicação. 

 

A Libras tem que ter seu lugar na EJA, mais precisamente quando se tem a presença 

de surdos. Isso exige que todos os envolvidos direta e indiretamente na EJA expressem-se em 

Libras, não somente o profissional TILS; como expõe Freire (2005, p. 58), “[...] ninguém se 

liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão”. A busca do Ser Mais do surdo não se 

realiza no individualismo, “mas na comunhão, na solidariedade dos existires” (FREIRE, 

2005, p. 86). 

A ausência da Libras na sala de aula da EJA e na escola como um todo não permite 

que os educandos surdos tenham novas percepções e novos conhecimentos para a sua 

formação social. A Libras inserida, valorizada e trabalhada na EJA dará condições aos surdos 

na sua busca pelo Ser Mais. A Libras terá seu lugar na EJA. 

  

5.3 O PAPEL DO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA 

NA EJA DE INCLUSÃO 

  

O tradutor e intérprete, nos casos de inclusão escolar, media toda a política 

educacional de uma escola. Não é esse profissional que dita as regras, que estabelece a 

política educacional, embora ele possa contribuir para tal. A escola já vivencia uma política 

de manutenção de ensino, já tem um projeto político-pedagógico definido. Esse profissional 

media essa política. Sua atuação revela qual política está em torno da escola. Na verdade, 

todos os profissionais da escola revelam a política educacional que está posta no ambiente.  

Como já visto, o tradutor e intérprete de Libras é o profissional indicado, como prevê a 

PL da Libras, para garantir acessibilidade e interação comunicativa aos surdos. Mas qual 

é/está sendo o papel desse profissional na sala de aula de EJA investigada? Para discorrer 

sobre o assunto, investigamos o trabalho tanto do professor quanto do próprio TILS da sala. 

A professora, ao ser questionada em entrevista sobre como é desenvolvido o trabalho 

do tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa em suas aulas, salientou que planejava a 
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aula e dava a proposta para a profissional TILS, ela, então, trabalhava com os alunos surdos. 

Isso significa que havia dois ambientes de salas de aula dentro de uma mesma sala. 

A INTÉRPRETE, também questionada sobre como se dá o seu trabalho na sala de aula 

da EJA, a sua relação com o professor, com o aluno surdo, com o aluno ouvinte, relata: 

 

Com os alunos ouvinte eu sou como a outra professora dentro da sala, que 

atende os alunos surdos. A professora também me trata como outra 

professora em sala de aula. Os alunos surdos confundem um pouco por conta 

de eu ter sido professora no ano passado, mas eu tinha conversado com eles 

que esse ano eu seria intérprete (Relato da Intérprete).  

  

Nos arranjos XII e XV da seção anterior, temos o registro dos momentos em que 

ambas estabeleciam, em sala de aula, diálogos como colegas de mesma função, para 

apresentação do que foi planejado para a aula do dia. Esses arranjos representam também os 

diálogos, do decorrer da aula, sobre como estava sendo o trabalho de tradução. Perguntava se 

os alunos compreendiam, e dava sugestões da melhor forma da profissional proceder com 

determinado estudo da aula. A professora relatou a desenvoltura da profissional na sua sala de 

aula:  

Ela me acompanha no que estou explicando. Acredito eu que na medida do 

possível, naquela situação, ela faz um bom trabalho. A menina está comigo 

faz um bom trabalho. 

  

Na sala de aula da EJA, o professor e os alunos constroem significados e 

conhecimentos através do processo interacional (MOITA LOPES, 2001, p. 164). Ainda que 

com a presença de um mediador de comunicação na sala de aula, o acesso a esse processo é 

possível de acontecer desde que sejam bem definidos os respectivos papéis. O professor 

assumir seu papel de responsável pelo processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo, em 

todos os aspectos que envolvem essas questões da Educação Bilíngue. O tradutor e intérprete 

responsável pela mediação das relações assimétricas e simétricas, reconhecendo o lugar de 

cada um na sala de aula. 

Nos momentos de conversação da turma, caberia à intérprete mediar, quer seja com 

tradução-interpretação simultânea, quer seja com tradução-interpretação consecutiva, pois 

entende-se que a função desse profissional é realizar a tradução e/ou interpretação entre 

Língua Portuguesa e Libras. 

Lembramos que a tradução-interpretação simultânea é o processo de tradução e 

interpretação de uma língua para outra que acontece simultaneamente, concomitante ao 

diálogo. Por exemplo, o TILS precisa ouvir/vê a enunciação em uma língua, processá-la e 
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passar para a outra língua no tempo da enunciação. Já na tradução-interpretação consecutiva, 

o tradutor-intérprete ouve/vê o enunciado em uma língua, processa a informação e, 

posteriormente, apresenta em outra língua. 

Os arranjos VI, VIII, X, XI e XV, indicados neste capítulo, representam as várias 

outras ocorrências da sala de aula em que a interlocutora TILS assumia papel de professor. A 

profissional afirmava, corrigia e complementava as sinalizações dos surdos. As trocas 

discursivas eram em Libras. À medida que estabeleciam diálogos, novos saberes eram 

acrescidos. A profissional assumia, por isso, o papel de professor e estabelecia relações 

assimétricas com Rita e Tony, função essa que não lhe cabia como prevê as proposições das 

PL, as legislações específicas sobre o profissional, e descrevem os estudos do processo de 

tradução e interpretação de línguas. 

O papel do tradutor e intérprete de Libras não era bem compreendido por todos os 

envolvidos do campo investigado, os alunos ouvintes também consideravam o TILS como 

professora. Um fato ocorrido na família da professora, no final da segunda aula, a fez 

ausentar-se da escola sem previsão de retorno. A professora solicitou  

à TILS que recolhesse a atividade interdisciplinar avaliativa que os alunos estavam realizando 

na aula para que a entregasse depois; a profissional TILS prontamente cumpriu o pedido. 

Além de orientar a atividade dos alunos surdos, a intérprete teve de orientar os alunos 

ouvintes, pois, com a saída da professora, não tinham outra alternativa para sanar as dúvidas 

da atividade. 

Vê-se que o próprio profissional TILS permite que seu papel seja desconfigurado, até 

mesmo por empatia, por também se sentir socialmente responsável pela aprendizagem dos 

alunos surdos e ser solidária aos alunos ouvintes. Quadros (2002) nos lembra que situações 

em que o papel do profissional tradutor e intérprete educacional é confundido na escola 

ocorrem quando ele foge da dimensão ética de sua atuação e se permite assumir os papéis que 

não lhe cabem. 

Como já mencionado, os envolvidos na PL precisam estar afinados com as diretrizes 

que regem determinada política, pois qualquer desencontro fragiliza os esforços investidos. 

Um exemplo disso é que a professora e a TILS precisavam reconhecer os seus respectivos 

papéis na PL, consequentemente, fazer essa PL acontecer na sala de aula, bem como na 

escola. Sobretudo a profissional TILS que, nesse contexto, é o único profissional disponível 

que atende às deliberações da PL da Libras.  
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A profissional TILS não está isenta da participação no processo de ensino e 

aprendizagem dos educandos surdos, tem de se envolver com os processos de construção do 

trabalho pedagógico. Questionamos se havia reuniões de planejamento com a professora: 

 

Assim, oficialmente não. Não tem um horário para a gente sentar e fazer 

isso, conversava dentro da sala de aula, no final da aula ela perguntava o que 

poderia melhorar, ou no início da aula, o que poderia ser melhor para eles e a 

gente ia conversando. Eu fui chamada uma vez pela coordenadora para 

conversar sobre a prova, sobre as avaliações, como poderiam ser adaptadas, 

o que eu poderia ajudar para sentar e ver, mas também houve um pouquinho 

de resistência da parte da coordenadora para adaptar a prova, as avaliações, 

então, foi um pouquinho de resistência, mas ela pediu minha opinião (Relato 

da Intérprete). 

  

A professora confirma o relato de TILS sobre como se dava o planejamento 

pedagógico entre elas, ao relatar: 

 

O planejamento geralmente ela não se juntava comigo não. Eu quem 

planejava as aulas, direcionando para a sala toda e, às vezes, algumas 

atividades, eu dava um pouco antes a ela para levar pra casa, para dá uma 

olhadinha para ver se ela traduzia para a Libras e passar para os surdos. 

Quando tem provas, eu dou antes todas as provas para ela ver, para tentar ali 

passar para eles, mas não que aquela prova foi direcionada para o surdo. Não 

foi. Foi pensando na sala toda (Relato da Professora). 

 

É muito importante a participação do profissional TILS educacional nas atividades de 

planejamento, para sua preparação para o ato de tradução e interpretação e, claro, para não 

afastar seu trabalho dos objetivos previstos pelo educador e do projeto pedagógico da 

instituição. As escolhas dos Temas Geradores para os encontros formativos na sala de aula e o 

diagnóstico do nível de proficiência da Libras cabem, também, à colaboração do profissional 

TILS, que tem maior envolvimento com a comunidade surda e com a Língua de Sinais. 

Até mesmo o Educador pode ajudar o profissional TILS no processo da tradução e 

interpretação, colaborar na escolha de sinais adequados para os pronunciamentos na sala de 

aula e no diagnóstico dos sinais caseiros dos educandos que poderiam ser levados em conta no 

processo. Em entrevista, a profissional TILS ressaltou as dificuldades do trabalho de tradução 

na EJA: 

Eu acho que são muitas dificuldades. Eu acho que tanto a proficiência em 

Libras dos alunos surdos, que é básica, tem coisas que eles não vão entender, 

às vezes eles não entendem. Tem a dificuldade das adaptações das 

avaliações. A coordenação e da direção não atendem a essas necessidades do 

aluno surdo. 
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As dificuldades apresentadas pela intérprete poderiam ser sanadas no trabalho 

pedagógico em conjunto com a professora, além do uso de tecnologias e pesquisas 

acadêmicas que orientem o fazer EJA com a presença de surdos. Tudo que envolve o 

desenvolvimento educacional do educando surdo é de responsabilidade do educador, o bom 

desempenho e trabalho de um profissional TILS na sala de aula reflete nesse processo.  

O educando jovem e adulto surdo tem o direito de ter a presença de um profissional 

Tradutor/Intérprete de Libras - Língua Portuguesa em suas aulas. Como já dito, esses 

profissionais asseguram às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o acesso à 

comunicação, à informação e à educação. O Tradutor e Intérprete de Libras-Língua 

Portuguesa é parte fundamental do processo de inclusão escolar do surdo. A presença desse 

profissional na sala de aula não isenta o educador de conhecer a Libras, a Cultura Surda e as 

estratégias educativas de ensinar Língua Portuguesa para surdos, por exemplo. O profissional 

em questão não é o responsável por apresentar a Libras ao surdo, é o mediador de interações 

educacionais.  

    

5.4 ENSINO DE LÍNGUAS NA PERSPECTIVA BILÍNGUE LIBRAS/LÍNGUA 

PORTUGUESA NA EJA 

  

Nas aulas observadas, na perspectiva do trabalho do docente, temos os seguintes 

roteiros, apresentados no Quadro 4, a seguir: 

Quadro 4 - Roteiro das aulas observadas 

ROTEIROS DAS AULAS DA TURMA 

DATA PROPOSTAS DISCIPLINAS 

CONTEMPLADAS 

 

16 de abril de 

2018 

 

PRIMEIRA AULA OBSERVADA: 

 Momento de diálogo com a turma  

 Leitura na modalidade oral do poema 
“Não haveria tristeza”.   

 Interpretação do poema em língua 
portuguesa na forma oral. 

 Exibição de um vídeo sobre a 
depredação ambiental e consumismo 

com trilha sonora e informações em 

língua portuguesa na forma escrita e oral 

 Aula dialogada em língua portuguesa 

sobre o vídeo exibido 

 

 Língua Portuguesa 

para ouvintes  

 Ciências  
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 Momento de realização de atividade 
escrita com uso da língua portuguesa a 

partir do vídeo com consulta do livro 

didático e de dicionários de Língua 

Portuguesa 

 Explicação em língua portuguesa oral 
sobre os enunciados da atividade 

 Chamada de presença 

 Orientação individual da atividade  

 Intervalo 

 Continuação da realização de atividade 

e orientação docente  

 

20 de abril de 

2018 

 

SEGUNDA AULA OBSERVADA: 

 

 Momento de diálogo com a turma 

 Exposição oral de um poema sobre a 

temática Natureza e Meio Ambiente de 

autoria de uma aluna da rede particular 

do município 

 Momento de diálogo com a turma com 
as perdas naturais da cidade e região 

 Atividade avaliativa interdisciplinar em 
língua portuguesa a partir de um texto 

sobre meio ambiente com questões 

envolvendo saberes de história, 

geografia, matemática e gramática do 

português.  

 Explicação em língua portuguesa oral 
sobre os enunciados da atividade 

 Chamada de presença 

 Orientação individual da realização da 
atividade  

 Finalização da aula por motivos 
pessoais da professora (houve uma 

emergência na família da professora) 

 

 Língua portuguesa 
para ouvintes  

 Geografia  

 História 

 Matemática  

 

23 de abril de 

2018 

 

TERCEIRA AULA OBSERVADA: 

 

 Momento de diálogo com a turma  

 Apresentação da proposta de momentos 
de ensino de Libras para todos os alunos 

ouvintes nas aulas posteriores 

 Estudo da frase exposta no quadro 

branco na escrita em língua portuguesa: 

“O homem destroe a natureza na 

justificativa de sobreviver. A natureza 

luta para sobreviver para garantir a 

sobrevivência do homem” (autor Mauro 

 



89 
 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Identifica-se que na turma há ocorrências do ensino das línguas: Língua Portuguesa e 

Libras. Em todas as aulas ocorre o ensino de LP, com metodologia de primeira língua, para 

pessoas ouvintes. Já a Libras somente está disposta no roteiro pedagógico da professora na 

terceira aula, mas somente para alunos ouvintes, não existe nenhuma proposta por parte da 

docente com relação ao ensino de Libras para seus alunos surdos. A proposta de trabalho 

pedagógico da professora não vislumbra a igualdade de condições de acesso à educação para 

o aluno surdo, sendo o aluno ouvinte beneficiado até mesmo quando se trata da língua do 

próprio sujeito surdo. Como já exposto, a professora não possui formação para ensino de 

Libras e, como já foi relatado em outras análises deste estudo, a professora desconhecia o 

fazer educação para surdos, consequentemente não teria, na prática, condições de ensinar a 

Libras e trabalhar a LP como segunda língua para esses sujeitos.  

No trabalho desenvolvido pela professora para o ensino de LP em suas aulas, era 

comum o uso de vídeos informativos na forma oral da Língua Portuguesa, dicionários e textos 

em LP. Na primeira aula, com a ausência da profissional TILS, a professora precisou mudar o 

Wesley) 

 Exibição de vídeo com imagens e 
palavras em língua portuguesa na forma 

escrita  

 Estudo sobre o gênero textual tirinhas  

 Realização de atividade com o gênero 

textual Tirinhas que contextualizam 

situações do meio ambiente 

 Explicação em língua portuguesa oral 
sobre os enunciados da atividade 

 Chamada de presença 

 Intervalo 

 

 

 

 

QUARTA AULA OBSERVADA: 

 

 Momento de diálogo com a turma  

 Cópia de tarefa de matemática no 
caderno a partir de uma escrita no 

quadro branco sobre a operação de 

multiplicação com situações de 

preservação dos bens naturais 

 Orientação individual da realização da 

atividade 
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roteiro de sua aula, informou à turma que haveria mudanças no plano de sua aula e que alguns 

conteúdos seriam estudados em outro momento. Um dos conteúdos teria relação com os 

estudos de Fonética da Língua Portuguesa, que se trata de uma temática muito presente na 

consciência real dos surdos, mas que precisaria de artefatos pedagógicos e metodológicos 

coerentes para a compreensão por parte de Rita e Tony. Os alunos ouvintes não hesitaram e 

pareceu concordarem com a atitude da professora, a opinião dos alunos surdos não foi 

considerada no momento. Como já dito, a ausência de uma língua espaço-visual no espaço 

escolar implica a não interação do aluno surdo.  

A professora buscava meios para adaptar seu trabalho docente para que o processo de 

ensino e aprendizagem fosse possível de acontecer. Com a ausência da TILS, não seria 

possível desenvolver a proposta da sua aula, isso porque a professora parecia reconhecer suas 

limitações para trabalhar com seus alunos surdos e, como expressado nesse evento, não 

dominava um trabalho pedagógico de ensino de LP como segunda língua. Em entrevista com 

a professora, ela declara a necessidade de uma formação para professores de EJA, tanto para 

pessoas surdas quanto para pessoas de condição auditiva ouvinte: 

 

Para melhorar precisa justamente a formação para todos os professores, 

independente se ele tem aluno surdo ou não. E se o professor tem aluno 

surdo para dar um suporte mesmo direto para aquele professor, estar 

orientando [...] Tem que ter essa formação para todos os professores. Esse 

ano tive esses alunos, próximo ano pode ser outro professor, com esses 

mesmos alunos ou outros que virão. E o professor que realmente está lá 

dando o assunto tem que ter uma orientação mesmo, de atividade [...] como 

vou lidar com esse aluno (Relato da Professora). 

 

Ainda que o ensino de Libras como primeira língua, ou seja, ensino de Libras para 

surdo não estivesse previsto nos roteiros das aulas, houve momentos em que esse ensino 

acontecia, pelo profissional TILS da sala de aula. Em um dos arranjos que representa o 

momento em que a profissional ocupa o papel de professor, temos uma situação envolvendo o 

ensino de Libras como primeira língua. O aluno surdo Tony tinha o hábito de sempre 

socializar os sinais e palavras que aprendia. No início da aula do terceiro dia, Tony sinaliza 

para a TILS o sinal do município em que mora e depois a datilologia das primeiras letras em 

Língua Portuguesa do sinal.  

A Datilologia é o nome que se dá para o processo de utilização do alfabeto manual 

para apresentar o nome em Língua Portuguesa dos sinais em Libras. Segundo Ferreira (2010, 

p. 22), a datilologia é utilizada, geralmente, para indicar nomes de pessoas, nomes de cidades 

e nomes de palavras que não encontram equivalentes prontos em Libras. O Alfabeto Manual 
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utilizado para o processo de datilologia consiste em um empréstimo lexical. A Libras 

desenvolveu um alfabeto manual que é composto de configurações de mão constitutivas dos 

sinais, as quais representam letras do alfabeto em Língua Portuguesa. 

Em seguida, a intérprete confirma o que está sendo dito por Tony e informa a tradução 

completa do sinal em língua portuguesa com o recurso linguístico datilologia. Após esse 

momento, a intérprete dialoga com a professora sobre o que será tratado na aula, como de 

praxe no início de todas aulas. A aula trataria de questões ambientais com contextualização de 

acontecimentos no município a partir de um vídeo informativo e uso do gênero textual 

Tirinha. Em nenhum momento, o saber do educando surdo sobre o município em que mora 

em relação à Libras foi socializado para a turma, mas somente para a colega surda Rita e 

retomado em outros momentos pela profissional TILS. 

A cidade em que moram os educandos surdos da turma é considerada a cidade jardim 

do estado, por conta da beleza natural de suas praças e jardins. O sinal da cidade em Libras 

está relacionado com a diversidade de elementos naturais do município, faz uma associação 

com o sinal ÁRVORE, mas a Configuração de Mão (CM)
9
 da mão dominante é a forma de 

uma das letras do Alfabeto Manual da Libras, a forma que representa a inicial em LP do nome 

da cidade. O sinal da Cidade, sinalizado por Tony, poderia ser o Tema Gerador para o 

processo de codificação e descodificação da aula.   

Nos momentos em que a intérprete ocupa o lugar do educador, nas interrupções do 

processo de tradução e interpretação do que está sendo dito pela professora, assume postura 

de um Educador Bilíngue. Como já dito, a EJA na perspectiva da pessoa surda exige a 

incorporação da Educação Bilíngue, o ensino da Libras e da LP como segunda língua. A PL 

de Educação Bilíngue delibera o perfil do profissional docente para o ensino de Libras e LP, o 

professor bilíngue, no contexto da EJA, Educador Bilíngue. 

A intérprete, em diálogos sinalizados em Libras e gestos com os educandos surdos,  

proporciona o ensino de Libras como primeira língua (para surdos) a partir do conhecimento 

de mundo dos sujeitos sobre o sinal da cidade, proporciona momentos de ensino vocabular e 

gramatical da Libras, como: contextos de uso de classificadores na Libras a partir do sinal de 

                                                             

9
 CM compõe os parâmetros dessa língua, haja vista que Parâmetros são as unidades mínimas do sinal em 

Libras, a CM é uma unidade mínima nessa língua para a produção de sinais. Na língua portuguesa, as unidades 

mínimas são Fonemas, já na Libras são Parâmetros. Os parâmetros para a formação de um sinal em Libras são: a 

forma da mão, ou seja, a Configuração de Mão (CM); o lugar que será feito o sinal, ou seja, a Locação (L); o 

Movimento (M) do sinal; a Orientação da Palma da Mão (Or) se está para baixo, para cima, para direita, para 

esquerda, para frente do receptor ou para frente do emissor; e a Expressão Facial e/ou Corporal.  
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ÁRVORE (Cortar árvore, Subir em árvore, Sentar na árvore em Libras, dentre outros) e 

apreensão de sinais e conhecimentos em Libras sobre questões do meio ambiente e da cidade.   

Em entrevista, a profissional TILS afirma que, muitas vezes, na aula, houve 

necessidade de mediar conhecimentos sobre Libras com os surdos, principalmente quando os 

educandos surdos esqueciam que seu papel era traduzir e interpretar, pois o desejo de 

aprender Libras era muito grande. Isso era comum, também, pelo fato de os surdos só terem a 

profissional como uma referência do uso da Libras, capaz de instruí-los no processo de 

ensino-aprendizagem da língua. Mas o ensino de Libras na EJA não deve ser mediado por um 

profissional tradutor e intérprete e sim pelo Educador Bilíngue ou, também, pelo Instrutor 

Surdo. A facilidade da TILS em conduzir um ensino de Libras para os alunos surdos deu-se 

porque, antes de participar da experiência como intérprete de Libras na EJA, a profissional 

exercia a função de Educadora Bilíngue em uma turma de EJA só de surdos, em anos 

anteriores, quando a política municipal da oferta de EJA com pessoas surdas era de Turma de 

EJA bilíngue para surdos. 

Os momentos de interação mais produtivos para Rita e Tony percebidos ao longo da 

observação, foram esses momentos com o profissional TILS, na função de educador. Os 

momentos em que, efetivamente, ampliavam seus conhecimentos de mundo, da língua 

portuguesa e da Libras aconteciam apenas entre eles. A tomada de consciência de si por Rita e 

Tony envolve questões específicas da vida surda, em que pessoas ouvintes não saberiam 

exteriorizar e partilhar. À EJA que integra pessoas surdas precisaria envolver um professor 

bilíngue e/ou instrutor surdo em classes bilíngue. 

No meio da segunda aula, a coordenadora pedagógica entra na sala de aula, dialoga 

com alunos ouvintes e aproxima-se dos alunos surdos. Tony sinaliza ÁRVORE-CORTAR 

para a coordenadora, como se tivesse compartilhando a nova descoberta e o novo aprendizado 

daquela aula, hábito comum de Tony.  

Rita também demonstra contentamento com os novos conhecimentos apreendidos, 

principalmente, em Libras, que foram proporcionados por meio da interação de seu colega 

surdo com a profissional TILS, sem interlocução da professora. Um aluno surdo, 

naturalmente, anseia pelos estudos sobre a sua língua. A segunda aula não se tratava do ensino 

de Libras ou dos verbos classificadores em Libras CORTAR-ÁRVORE/NASCER-ÁRVORE, 

mas, ainda assim, os educandos surdos internalizavam estudos sobre a língua que eles 

utilizam para comunicação.  

Na EJA com pessoas surdas, o Educador tem a oportunidade de identificar a presença 

de uma diversidade de Outros Sujeitos Surdos, sujeitos que são atores em diferentes situações 
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sociais, que participam ou não de Movimentos Sociais Surdos, que são membros ativos ou 

não na Comunidade Surda, que tiveram estímulos linguísticos associados ou não à uma 

comunicação espaço-visual.  

A EJA é o espaço de novos conhecimentos para o cidadão surdo, mas também é o 

espaço de produção e diálogos de conhecimentos desse sujeito, quer seja como coletivo, quer 

seja como individual. 

O educando surdo é o sujeito da sua própria educação, da construção de 

conhecimentos e de saberes; ele que aponta como aprende, como se socializa e como se 

afirma e se forma sujeito surdo social, cultural, cognitivo, ético e político que é (ARROYO, 

2012). O jovem e adulto surdos tornam-se Sujeitos Pedagógicos, pois trazem indagações à 

docência para mobilizar e incentivar outras pedagogias da libertação surda.  

Os surdos resistem às opressões sociais e, principalmente, às opressões que partem das 

formas de ouvintismo
10

 na sociedade. As Pedagogias que desumanizam o educando surdo, 

que o fazem um sujeito de condição ouvinte não podem fazer parte da ação educativa da EJA 

na perspectiva da surdez. A professora poderia proporcionar aos seus educandos surdos atos 

educativos que permitissem a superação das situações-limite em que estão adaptados e o 

conhecimento linguístico tanto da Libras quanto da LP, desde que os considerassem Sujeitos 

Pedagógicos na construção de sua práxis.   

Os Outros Sujeitos da EJA com condição auditiva de ouvinte também precisam 

aprender Libras, uma vez que a proposta de Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa não 

envolve somente ensino de Libras para surdos. Não foi possível registrar as ocorrências do 

ensino de Libras para ouvintes na turma. Na terceira aula, no terceiro dia de observação-

participante, a professora informa à turma que haveria momentos de Libras durante as aulas 

mediados pela TILS da sala, sendo a proposta aprovada por todos. Como já dito, um 

profissional TILS, em tese, não é o profissional indicado para essa função. A professora via 

na profissional a pessoa mais indicada para isso por dominar a Libras. Um profissional TILS 

pode atuar como professor, só que no turno oposto de sua atividade de tradução e 

interpretação, desde que tenha a formação na área, como prescreve o capítulo III do Decreto 

5626/05. 

A proposta da professora decorre do reconhecimento de que precisava aprender Libras 

e que seria importante que os OUVINTES se comunicassem em Libras com seus colegas e 

                                                             

10
 Perlin (2016) apresenta as formas de ouvintismo presentes na sociedade, principalmente em torno do surdo 

marginalizado.  
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com outras pessoas com as mesmas limitações sensoriais na sociedade. O ensino de Libras 

para os educandos ouvintes precisaria acontecer em metodologia de segunda língua. E para 

traçar um ato educativo como segunda língua da Libras requer um trabalho que compete, 

também, apenas ao Educador Bilíngue e/ou Instrutor Surdo. O ensino de Libras como 

segunda língua, ou seja, para pessoas ouvintes, surge na PL da Libras e da Educação Bilíngue 

por entender que a legitimação da Libras no território brasileiro deve ser um esforço coletivo.  

Embora a PL Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa não seja regulamentada na 

escola, no PPP e no PEEJA, existiam movimentos políticos por parte de toda equipe 

pedagógica, da instituição que vislumbravam as orientações dessa PL. A Libras como 

primeira e segunda língua e a Língua Portuguesa como segunda língua é uma necessidade 

natural quando se trata de um contexto educacional que envolve uma pessoa surda, isso 

justifica eventos em relação ao ensino dessas línguas na turma investigada. 
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6 A PROPOSTA DA EJASURDOS: UM OLHAR DE PESQUISADORA  

  

Nesta seção, apresenta-se o meu olhar de pesquisadora sobre o que poderia ser 

previsto na EJA para surdos, ou seja, uma proposta do fazer pedagógico na EJA para surdos. 

O que se apresenta aqui abrange gestão da política escolar e gestão do campo político-

pedagógico que fariam diferença na vida do jovem e do adulto surdos que estão na EJA.  

Sugere-se que ao referenciarmos a EJA para Surdos, ou seja, a organização da EJA 

conforme as especificidades dos alunos jovens e adultos surdos brasileiros, utilizemos o termo 

EJASURDOS. Esse termo une a nomenclatura tradicional da modalidade educativa jovens e 

adultos convencionada popularmente como EJA ao termo SURDOS, termo utilizado nas 

legislações que tratam da Libras e da Educação Bilíngue para Surdos Brasileiros. Propõe-se, 

ao longo deste estudo, novos termos para conceituar os atos educativos da EJA diante das 

especificidades da EJASURDOS. 

A EJASURDOS entende que o educando surdo desperta para uma nova forma de 

pensar a organicidade pedagógica e institucional da EJA, ressignificando essa modalidade. 

Ele não deve ser visto como o indivíduo que vivencia a experiência de uma cultura ouvinte, 

característica da maioria dos participantes da EJA, mas sim a cultura e identidade surda, da 

Libras e da LP como segunda língua para o exercício da cidadania surda. A EJASURDOS 

ainda reflete a Libras como uma língua que atende às reais condições sensoriais do surdo, por 

ser uma língua espaço-visual, mas que se faz necessário, também, que esse sujeito domine a 

Língua Portuguesa. A LP permite que o surdo possa interagir na sociedade que é, 

majoritariamente, ouvinte.  

A EJASURDOS é o tipo de chão humano que precisa ser ofertado para acolher o 

jovem e adulto surdo na EJA. Ela propõe ações educativas que evidenciem o “Ser Mais” 

(FREIRE, 2005, p. 93) desse sujeito na sociedade, considera o processo de alfabetização desse 

sujeito como “ato de conhecimento, ato criador e ato político” (FREIRE, 2006, p. 30), um 

esforço da leitura do mundo surdo, dos sinais e das palavras. Entre os atos e/ou ações 

educativas, destacamos: (i) gestão da política escolar e (ii) gestão político-pedagógica. Os 

itens em questão serão descritos a seguir.   

   

6.1 GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA ESCOLAR PARA A EJASURDOS 

 

A gestão da política escolar, da escola, que evidenciam a EJASURDOS, 

consequentemente, aproximam-se da realidade do educando surdo, compreendendo a adoção:  
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a) de ações que possam extinguir práticas de ouvintismo;  

b) ações que instituam a Libras como língua de instrução e comunicação 

institucional; como já vimos, a Libras precisa ter o seu lugar na EJA e deve ter um 

status privilegiado, é essa língua que dá condições do surdo atingir a consciência 

de si para superar as situações-limite, pois é por meio dela que ele exerce o poder 

da linguagem, constituindo a si individualmente e interagindo com a sociedade; 

c) de instrumentos de cadastro e matrícula contemplando o bloco temático do 

Diagnóstico dos Demandantes da EJASURDOS, pois se a escola e o educador tem 

acesso às informações sobre as especificidades dos futuros alunos do ano letivo 

terão condições de traçar ações para acolher o aluno surdo e desenvolver um 

trabalho. 

 

Os instrumentos de cadastro e matrícula de demandantes da instituição precisariam 

contemplar questões, em um bloco temático específico, que identifiquem: qual a limitação 

sensorial tem e o grau, por exemplo, no caso do grau da surdez; a causa da surdez e/ou 

limitação sensorial; qual o sinal de batismo em Libras, sendo o registro em foto ou 

signwriting; qual a língua materna e/ou qual a forma de comunicação na família (pode 

acontecer de pessoas surdas utilizarem gestos caseiros para se comunicar no seio familiar); o 

nível de proficiência em Libras e em Língua Portuguesa pelo demandante; qual a condição 

auditiva de seus pais e/ou familiares com os quais convive; quais parentes possuem as 

mesmas limitações sensoriais (diagnóstico de outras pessoas surdas na família); como se dá a 

participação desses sujeitos na comunidade surda, nos movimentos surdos e/ou outros 

movimentos sociais; situação social do demandante (trabalho, filhos, religião etc.), dentre 

outros.  

 

d) de uma caderneta com Competências e Habilidades para surdos;  

e) de Ficha de Avaliação Processual para diagnosticar a compreensão e a expressão 

tanto em Libras quanto em LP como L2;  

f) de Acervo Visual das Narrativas Sinalizadas em Libras como uma alternativa de 

garantir mecanismos de avaliação coerentes dos conhecimentos em Libras dos 

educandos surdos, além de ser um instrumento para o conhecimento de si e de seus 

pares para a prática da educação libertadora e conscientizadora da EJA;  

g) de material didático-pedagógico adaptado para a Libras e de Libras; 
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h) de recursos e novas tecnologias de promoção da acessibilidade para pessoas 

surdas;  

i) do trabalho do Educador Bilíngue, Instrutor Surdo e Tradutor e Intérprete de 

Libras Educacional com formação no contexto da EJA na perspectiva da surdez. 

  

6.2 GESTÃO DO CAMPO POLÍTICO-PEDAGÓGICO PARA A EJASURDOS 

 

A gestão do campo político-pedagógico da escola com afinidade à EJASURDOS 

consistem em considerar o Sujeito Pedagógico Surdo a pessoa surda que direciona o 

Educador sobre o fazer educativo libertador; ofertar o ensino de Libras como primeira e 

segunda língua e ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para surdos; incentivar 

produções de Narrativas Sinalizadas em Libras pelo jovem e adulto surdos; elaborar um 

Programa Educativo que contemple os ideais da EJASURDOS - o trabalho pedagógico a 

partir da realidade do educando surdo com uso de Sinais Geradores, da Codificação Visual, 

da Descodificação Sinalizada e Bilíngue; o uso do instrumento FIVi; criação de Cadernos de 

Exercícios Bilíngues; metodologias a partir dos níveis e sub-níveis de proficiência do 

educando surdo; e momentos de Círculos de Cultura Surda.  

As reflexões sobre os Sujeitos Pedagógicos Surdos da escola investigada nos fizeram 

idealizar uma proposta do fazer educativo EJASURDOS com atos educativos para acolher a 

pessoa surda na EJA. Uum dos atos educativos trata-se da necessidade de elaboração de 

Programas Educativos na perspectiva da EJASURDOS. O Programa diz respeito à definição 

dos Núcleos Temáticos, Temas Geradores e as possíveis saberes a serem adquiridas pelo 

jovem e adulto surdos, a partir de uma investigação dos sujeitos pronunciantes surdos. Os 

sujeitos surdos estão a todo momento submetidos a situações-limite, assim, cabe ao Educador 

e/ou Instrutor diagnosticar esses eventos e mover-se para a elaboração de sua práxis.  

Muitos educandos surdos conseguem expressar os seus universos temáticos, outros 

pode ser que não consigam, fazendo parecer ao Educador e/ou Instrutor a inexistência do 

mesmo; Freire (2005) sugere a criação de um tema dramático: o tema do silêncio. Nessas 

ocorrências, as estruturas constituintes são indicadas frente à força esmagadora de situações-

limite da vida do educando. Ou seja, os temas existem na vida do surdo, pois são indivíduos 

sociais que estabelecem relações no mundo, basta que o Educador e/ou Instrutor assuma sua 

atuação libertadora para que os temas se revelem. É preciso apresentar ao surdo a sua situação 

existencial concreta e a presente como um problema que o desafia a enfrentar. No Apêndice F 

deste estudo, temos um quadro com uma amostra de um Programa Educativo da 
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EJASURDOS. Ao traçar um Programa Educativo da EJASURDOS, temos uma terminologia 

que ressignifica o termo “Palavra Geradora” (FREIRE, 1999, p. 19), muito utilizada no 

trabalho pedagógico da EJA. Partindo do pressuposto de que o surdo é falante de uma língua 

espaço-visual e de que essa língua não é formada por palavras como as línguas orais-auditivas 

e sim por sinais, fazemos a opção de unir o termo “sinal” ao termo “gerador”. 

Após serem definidos os núcleos temáticos, temas geradores e os saberes a serem 

alcançados pelo educando surdo, inicia-se a escolha, pelo Educador Bilíngue e/ou Instrutor 

Surdo, dos sinais Geradores. Para a seleção do Sinal Gerador, sugere-se considerar: a) Sinal 

comum e popular aos educandos surdos; b) Sinal que respondam às dificuldades linguísticas 

da Libras (sinais que se diferem ou se assimilam aos Sinais Caseiros) ou da LP pelos 

educandos e; c) Sinal que possibilite abrir um “leque temático” (FREIRE, 2005, p.128) para o 

processo de Descodificação Sinalizada. 

Escolhido o Sinal Gerador, o Educador e/ou Instrutor elabora um Roteiro de 

Discussão com pontos para debate, um subsídio para auxiliar no momento de Descodificação 

Sinalizada; esse roteiro pode ser na língua materna do mesmo.  

Todo esse processo consiste no planejamento do ato educativo na EJA para surdos. A 

práxis do Educador e/ou Instrutor para o jovem e adulto surdos poderia contemplar o processo 

de Codificação Visual e a Descodificação Bilíngue, a primeira sendo Descodificação 

Sinalizada e a segunda Descodificação Escrita. 

O processo de Codificação Visual é parte da ação educativa com os educandos surdos 

a partir do Sinal Gerador. Esse processo está associado ao que expõe Freire (2005) sobre a 

codificação, trata da representação da situação existencial concreta do educando surdo, em 

que esses sujeitos refletirão criticamente sobre sua realidade objetiva que precisa ser superada 

por meio de pinturas, fotos, todo tipo de material que seja uma ajuda visual. 

A Codificação Visual, diferente da codificação proposta por Freire (2005), recusa a 

mediação desse processo por meio do canal auditivo ou o uso apenas da escrita em Língua 

Portuguesa; como já dito, o surdo percebe o mundo por meio de experiências visuais e sua 

língua de instrução em qualquer nível e modalidade educativa deve ser a Libras. Como o 

surdo sairá de sua consciência real se os instrumentos de codificação não colaboram para sua 

compreensão concreta de seu próprio mundo? Isso não quer dizer que as codificações 

precisam acontecer de forma simples. Elas podem sim acontecer de maneira composta, como 

o processo disposto por Freire (2005), mas sem os usos de representações que não atendam as 

limitações sensoriais do educando surdo. Sugere-se, por exemplo, que para o processo de 

Codificação Visual se utilize do instrumento FIVi.  
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O trabalho com o instrumento Folheto Informativo Visual é uma estratégia eficaz para 

se desenvolver um ensino com surdos, considerando a Pedagogia Visual. Essa ferramenta 

parte da compreensão de que a percepção e o conhecimento de mundo da pessoa surda se dão 

pela experiência visual (BRASIL, 2005; STROBEL, 2009a, p. 30).   

O FIVi, basicamente, é um material ilustrativo bilíngue que envolve diversidade de 

conhecimentos, podendo ser elaborado pelo educador e até juntamente com o estudante. O 

FIVi viabiliza apreender questões subjetivas que não são perceptíveis nas vidas surdas da 

EJA.  

A Descodificação Bilíngue permite que o surdo tenha um novo conhecimento e uma 

nova percepção sobre as situações-limite em que se encontram a partir das Codificações 

Visuais. Na medida em que o surdo percebe como vive na situação representada na 

codificação, chega ao que Freire (2005, p. 127) considera “percepção da percepção anterior”.  

O surdo, com a nova percepção de sua realidade, ultrapassa as situações-limite, com 

possibilidades de superar a sua “consciência real pela consciência máxima possível” 

(FREIRE, 2005, p. 128), consciência que o motiva às ações transformadoras. A pessoa surda 

precisa se reconhecer como o único ser capaz de transformar sua própria realidade.  

 A descodificação dos Sinais Geradores acontece em duas línguas diferentes: na 

Libras (sendo o momento de Descodificação Sinalizada) e em Língua Portuguesa (momento 

de Decodificação Escrita), sendo a Descodificação Sinalizada a primeira forma de o 

educando surdo exteriorizar sobre a temática concreta de sua situação existencial. O Surdo, 

naturalmente, pensa, sonha e expressa-se por gestos e/ou sinais; consequentemente ele 

explicitará a sua consciência real através desses gestos/sinais e dificilmente pela LP.  

Sabe-se, de acordo com a concepção de Freire (2005), que se houver desvio na 

codificação durante a mediação do educador pode haver “silêncio e indiferentismo” (FREIRE, 

2005, p. 128), o que impossibilitará a dialogicidade e a criticidade do educando. O educador 

da EJA para surdos se não utilizar, na sua ação educativa, a Decodificação Sinalizada 

silenciará ainda mais o oprimido surdo.  

No momento de Descodificação Sinalizada, o Educador e/ou Instrutor visualiza as 

sinalizações do jovens e adultos surdos e os desafiam, em Libras, cada vez mais, para a 

produção argumentativa na língua e na problematização da situação existencial codificada. O 

primeiro com objetivo de que se aprimore seu domínio da língua em diálogo com outros 

surdos; o segundo com intuito de promover a consciência máxima possível que viabilizará a 

sua libertação social.  
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Após o momento de Descodificação Sinalizada, o educando surdo é conduzido para o 

momento de Visualização dos Sinais Geradores, por meio de um sistema de escrita de sinais, 

ilustrações animadas, fotografias dos sinais, gifs ou dicionários de Libras digitais, como hand 

talk, prodeaf, dentre outros. Com a visualização, inicia-se o processo de reconhecimento dos 

Parâmetros do sinal e, consequentemente, a análise gramatical em Libras dos Sinais 

Geradores, ou seja, situar o sinal nos estudos gramaticais da Libras. Para praticar o primeiro 

momento da Descodificação e estudo da língua, sugere-se a produção de Narrativa de Vida 

Sinalizada em Libras e sua retextualização; essas narrativas são necessárias para a 

composição do Acervo Visual de Narrativas de Vida Sinalizadas em Libras. 

A produção de narrativas em Libras é uma proposta que poderia ser considerada no 

ensino de Libras. Ao se estabelecer Sinais Geradores a partir da avaliação diagnóstica da 

turma, expor materiais concretos para compreensão do Sinal Gerador, realizar discussões 

sinalizadas e analisar gramaticalmente o Sinal, o Educador ou Instrutor motiva os seus 

educandos para a produção de Narrativas de Vida em Libras, ou seja, produção de texto em 

Libras sobre o Sinal Gerador do ponto de vista do próprio sujeito ou de outros sujeitos 

(ouvintes ou surdos) por meio de videogravação.  

A Produção das Narrativas de Vida em Libras é um dos momentos de prática da 

própria língua, pelos surdos, na EJA. Narrar a vida e os eventos sociais em Libras é uma 

prática social para as pessoas surdas; elas expressam-se através de textos sinalizados. As 

narrativas produzidas podem não se apresentar exatas à realidade, mas temos que respeitar os 

níveis de compreensão que esses sujeitos estão tendo da própria realidade. Freire (2006, p. 27) 

lembra que impor aos educandos a nossa compreensão em nome da sua libertação é aceitar 

soluções autoritárias como caminhos de liberdade.  

Para Luz (2013, p. 16), narrar significa combater o cotidiano desumanizador que 

oprime as pessoas, reduzindo-as a coisas, “[...] é um processo transformador de si que convida 

o interlocutor a ingressar em uma jornada singular de significações das experiências 

pessoais”. Freire (2006) salienta que, quanto mais o povo faz a sua história conscientemente, 

mais perceberá, com lucidez, as dificuldades a serem enfrentadas no domínio econômico, 

social e cultural para o processo permanente de sua libertação. O surdo, ao se narrar em 

Libras, apresenta a si mesmo e a outros sujeitos a “[...] trama contemporânea disposta em 

torno das pessoas surdas” (LUZ, 2013, p. 17) a ser superada. 

As Narrativas de Vida Sinalizadas na EJA para surdos permitem que o surdo tenha o 

direito de tomar a palavra pelos sinais em Libras, a fim de que crie um “projeto surdo sobre a 

surdez” (SÁ, 2016, p. 178); direito que foi regulado por serem minoria historicamente 
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oprimida. As Narrativas de Vida Sinalizadas são o que poderíamos chamar de textos 

argumentativos surdos, conforme exposto por Sá: 

 

Conhecendo a dificuldade que a comunidade surda tem com a escrita - 

dificuldade esta, historicamente construída pela incapacidade dos educadores 

em propor um processo educacional que atenda aos interesses dos surdos e 

às suas característica-, conhecendo a escassez de uma produção surda sobre 

a sua própria história e suas ideias, conhecendo que a eles não têm sido 

oferecidas suficientes oportunidades de expressarem-se a respeito de 

assuntos que lhe dizem respeito, penso que é de grande interesse destacar 

“textos argumentativos” surdos (SÁ, 2016, p. 177). 

 

Após a produção das Narrativas em Libras sobre o Sinal Gerador, o Educador e/ou 

Instrutor analisa juntamente com o estudante a sua produção, apontando elementos 

linguísticos utilizados ou não que poderiam ser modificados ou melhorados, sugerindo 

recursos linguísticos em Libras para que reformule sua narrativa. Após esse processo de 

reformulação, o Educador e/ou Instrutor coloca à disposição do educando suas produções, 

registrando em um Acervo Visual de Narrativas de Vida Sinalizadas em Libras. O Acervo 

contribuirá para que os educandos surdos superem a proficiência da sua língua e tenham a 

compreensão crítica sobre a sua condição social. Os recursos para a elaboração do Acervo 

podem ser a utilização de Plataformas Digitais, notebooks/computadores institucionais, 

mídias CD ou DVD, dentre outros recursos de registro de materiais em vídeos.  

A Descodificação Escrita também é um processo de problematização e compreensão 

do conhecimento acerca dos Sinais Geradores, não mais em Libras e sim na forma escrita da 

Língua Portuguesa. Esse momento consiste na Reprodução Escrita dos Sinais Geradores 

(e/ou todas as possibilidades de reprodução em LP do sinal) e da Narrativa Sinalizada e na 

retextualização do texto reproduzido. O termo Reprodução Escrita estabelece-se por entender 

que o processo de produção argumentativa do sujeito surdo já acontecera na Descodificação 

Sinalizada; com a língua portuguesa, ele reproduzirá seu conhecimento de si e do mundo 

agora em LP. O Processo de Descodificação Escrita só se inicia quando se percebe quais 

Sinais Geradores já possuem significados para a vida do surdo, ou seja, já passou por todas as 

etapas da Descodificação Sinalizada.  

Para a fase de Descodificação Escrita, sugerem-se dois processos: a Descodificação 

Escrita dos Sinais Geradores e a Descodificação da Narrativa de Vida Sinalizada em Libras. 

Na primeira fase, a descodificação da escrita dos sinais, o Educador ou Instrutor motiva o seu 

educando para a Visualização das Reproduções Escritas Datilológicas dos Sinais Geradores, 

que também podem acontecer pelos mesmos meios utilizados para a visualização do Sinais 
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Geradores já apresentados acima. A Reprodução Escrita Datilológica é a forma escrita do 

Sinal Gerador pelo recurso linguístico da Libras, a Datilologia. 

Concluindo o momento de visualização das datilologias, o educador e/ou instrutor 

inicia o trabalho da reprodução escrita delas.  Não temos sobre o momento de descodificação 

que envolve a LP para surdos um estudo da língua por meio de separação de sílabas e sim 

pela palavra completa. O educando surdo memoriza a palavra em LP na sua “globalidade” 

(FERNANDES, 2007, p. 11).  

Nas reproduções das datilologias, pelo educando surdo, podem haver ocorrências 

como trocas nas posições das letras; incoerência na acentuação, haja vista que o estudante não 

tem condições físicas para identificar as características sonoras do Sinal; e incoerência no 

gênero (palavra feminina ou masculina), isso porque na Libras não existe designação de 

gênero das palavras. Com as escritas das datilologias e a verificação dessas ocorrências, o 

Educador apresenta uma análise linguística na perspectiva da LP sobre as escritas dos 

educandos surdos.  

Ao finalizar o estudo da escrita dos sinais, o Educador debruça-se no trabalho da 

reprodução escrita para Língua Portuguesa das Narrativas de Vida em Libras elaboradas 

pelos surdos no momento de Decodificação Sinalizada. Propõe-se que o educando surdo 

escreva em LP os sinais da sua Narrativa sem consultas. Quando esgotado o trabalho de 

escrita individual do educando, disponibilizam-se dicionários digitais e/ou impressos para que 

tenha uma outra oportunidade de escrita em LP da sua produção sinalizada com consulta. 

Identificando-se que o educando já chegou ao seu limite de reprodução escrita preliminar, o 

educador/instrutor/Intérprete coloca-se à disposição dele para consulta. 

Tendo o educando uma reprodução escrita preliminar em Língua Portuguesa da sua 

Narrativa, o Educador desenvolve o trabalho de retextualização da escrita. Como já dito, a 

estratégia de (re)elaboração ou retextualização de textos em LP por surdos é importante para o 

processo de ensinar e aprender a LP (FERNANDES, 2006), principalmente na EJA para 

surdos; o educador tem a chance de orientar o surdo sobre o que precisa ser melhorado na sua 

escrita em LP.  

O texto do educando surdo apresentará, na escrita, as mesmas ocorrências possíveis na 

reprodução escrita do Sinal Gerador, e ainda: o uso inadequado dos verbos de ligação, 

conjunções e preposições, elementos inexistentes na Libras; dificuldades na concordância 

nominal, porque em Libras esse tipo de concordância se faz com base em “componentes 

espaciais” (FERNANDES, 2007, p. 12); flexões verbais inadequadas, “na Libras a flexão de 

tempo, modo e pessoa ocorrem por mecanismos discursivos contextuais e espaciais” 
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(FERNANDES, 2007, p. 12). Diante disso, o surdo terá grandes dificuldades na concordância 

verbal em seus textos escritos em Língua Portuguesa, a tendência dos textos é ter verbos na 

forma infinitiva; a ordem das sentenças pode ocorrer de forma inversa ao que é comum à LP; 

na Libras além da estrutura SVO (Sujeito, Verbo e Objeto), temos enunciados OSV e OVS.  

Considerando essas características da escrita do surdo, por interferência da língua 

espaço-visual de que o sujeito faz uso, a Libras, o Educador media os conhecimentos acerca 

das regras de organização da escrita em LP a partir do texto reproduzido pelo próprio 

educando sobre a sua Narrativa; isso o ajudará na etapa de Retextualização de seu texto.  

Os Cadernos de Exercícios Bilíngues são instrumentos que permitem a prática 

contínua das codificações e descodificações dos educandos surdos. Os cadernos permitem ao 

educando identificar a sua participação crítica e democrática no ato do conhecimento. Os 

Cadernos aqui mencionados não são cartilhas e nem manuais com exercícios de Libras e de 

LP para surdos prontos; são instrumentos que tratam da prática de alfabetização desses 

sujeitos, nessas línguas, só que na perspectiva problematizadora. O Educador pode colocar em 

prática ideias criativas para elaboração dos Cadernos de Exercício Bilíngues, após ter traçado 

o Sinal Gerador e o Roteiro de Discussão da aula.  

Os Cadernos de Exercícios Bilíngues precisam estar de acordo com os níveis e sub-

níveis de proficiência dos educandos surdos. Os níveis de proficiência de pessoas surdas são 

discutidos por Basso, Massutti e Strobel (2009). As autoras salientam que o Nível de 

proficiência em Libras é a categoria atribuída ao conhecimento de Libras por educandos 

surdos; ao ser diagnosticada a habilidade linguística do aluno surdo, o educador define as 

estratégias, recursos e avaliação diferenciados para cada um.  

Entre os níveis de proficiência que as autoras apresentam, destacam-se: nível básico, 

nível intermediário e o nível avançado. Para as autoras, os jovens e adultos surdos que iniciam 

tardiamente sua escolarização, ou seja, aluno da EJA, encaixam-se no nível básico e 

intermediário. 

O aluno jovem e adulto surdo, da EJA, poderão avançar a outros níveis de proficiência 

da Libras (intermediário e avançado). No entanto, para avançarem entre esses níveis, 

acreditamos que o jovem e o adulto surdos precisariam trilhar sub-níveis de proficiência. 

Consideramos que a cada nível de proficiência o estudante jovem e o adulto surdos poderão 

avançar dois sub-níveis diferentes, para estarem aptos ao próximo nível, proposto por Basso, 

Massutti e Strobel (2009). Dessa forma, os níveis de proficiência na EJA de surdos seguiriam 

da seguinte forma: a) Nível de Proficiência Básico = Básico I e Básico II; b) Nível de 

Proficiência Intermediário = Intermediário I e Intermediário II; c) Nível de Proficiência 
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Avançado = Avançado I e Avançado II. Os sub-níveis são necessários, pois o jovem e o adulto 

surdos encontram-se no período crítico de aquisição da Libras, só assim terão condições de 

possuir um novo nível de proficiência linguística e ampliar seu envolvimento cultural com 

seus pares. 

Caracterizam-se como sub-nível de proficiência Básico I estudantes surdos que já 

conseguem diferenciar a Libras dos sinais caseiros, sinais criados no ambiente familiar. É 

possível identificar nas produções sinalizadas do estudante o distanciamento desses sinais. 

Nesse sub-nível, o surdo compreende o significado de alguns sinais; acompanha parcialmente 

as instruções em Libras, são necessárias explicações mais simples com gestos para 

entendimento, ou com os sinais caseiros do aluno; faz o uso da datilologia com consulta ao 

Alfabeto Manual; expressa-se de forma limitada em Libras e por gestos; sua participação na 

comunidade surda é muito restrita.  No Sub-nível Básico II, o estudante surdo produz sinais 

em Libras com coerência dos parâmetros; faz o uso da datilologia sem consulta ao Alfabeto 

Manual, com dificuldades em algumas configurações de mãos; compreende instruções em 

Libras ainda com explicações simples; Tem total dependência do professor para a aquisição 

de novos sinais; expressa-se ainda de forma limitada e com dificuldade; reproduz pequenos 

textos em Libras; apresenta indícios de convivência mais participativa na comunidade surda.  

No Sub-nível de proficiência Intermediário I, o estudante surdo compreende 

significados de sinais em Libras; tem autonomia na busca de novos sinais; associa palavras 

em língua portuguesa com sinais em Libras; compreende instruções simples em Libras; 

expressa-se de forma simples em Libras; ainda reproduz pequenos textos em Libras; possui 

envolvimento favorável na comunidade surda. No sub-nível Intermediário II, o estudante 

expressa-se em Libras por construções sintáticas mais elaboradas; apresenta alguns usos de 

classificadores; identifica as noções básicas da gramática da Libras; tem envolvimento efetivo 

na comunidade surda; situa sua história pessoal nas condições sociais do surdo; tem postura 

política sobre a identidade e cultura surda.  

Tratando-se do Sub-nível de proficiência Avançado I, indicamos que é o nível em que 

o estudante surdo expressa-se por construções sintáticas extensas; compreende os aspectos 

políticos, culturais e gramaticais da Libras; compreende discursos sinalizados; emprega 

classificadores em construções sintáticas; reproduz textos extensos em Libras; utiliza os 

recursos da sintaxe espacial em suas construções discursivas; reconhece a Libras como meio 

de estabelecer as relações sociais; possui autonomia em aprofundar conhecimentos sobre si e 

sobre o povo surdo brasileiro. No sub-nível Avançado II, o estudante expressa-se 

fluentemente em Libras; compreende discursos sinalizados; compreende e expõe em Libras os 
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conhecimentos gramaticais da língua; tem uma postura política e cultural sobre ser surdo no 

mundo; compreende a importância e a necessidade da garantia dos direitos sociais dos 

companheiros surdos. 

Mas, e o jovem e adulto surdos que não se encaixam em nenhum desses níveis por não 

ter um conhecimento mínimo sobre a própria língua de sinais? Entendemos que os estudantes 

da EJA para surdos com esse perfil não se encaixariam em nenhum nível e/ou sub-nível de 

proficiência e sim à terminologia Iniciante. Cabe ao professor traçar estratégias pedagógicas, 

conteúdos e critérios de avaliação para que o estudante avance para o nível básico. 

A práxis do educador da EJA, com base em uma proposta curricular na perspectiva da 

EJASURDOS envolvendo o trabalho com a Codificação Visual e Descodificação Bilíngue 

(Descodificação Sinalizada e Descodificação Escrita), contempla o trabalho com jovens e 

adultos surdos, dá condições de saber como lidar com esses alunos.  

No ensino de Libras como segunda língua na EJA, o educador Bilíngue e/ou Instrutor 

Surdo pode se debruçar sobre uma ação educativa para a comunicação geral, a menos que ao 

realizar uma avaliação diagnóstica dos interesses e/ou motivações dos Outros Sujeitos 

Ouvintes da sua turma identifique a necessidade uma ação específica. O principal desse 

ensino é que o Educador e o Instrutor assumam a opção política de promover o uso e difusão 

da Libras e sejam coerentes na prática. 

Os interesses e/ou motivações dos Outros Sujeitos Ouvintes podem ser por razões 

familiares ou sociais (possui algum familiar ou conhecido surdo) e/ou profissionais (tenham 

interesse de futuramente atuarem na área). Gesser (2012, p. 48-49) propõe análises das 

necessidades do aprendiz ouvinte da Libras na perspectiva do professor e do aluno, que 

podem ajudar no desvelar dos interesses e/ou motivações para o ensino de Libras na EJA. 

Reconhecer essas questões são relevantes para que o Educador e o Instrutor tracem a ação 

educativa do ensino da língua.  

Esse ensino poderia contemplar abordagens sobre os aspectos gramaticais e 

linguísticos da Libras, aspectos culturais do povo surdo, conhecimentos sobre como lidar com 

a pessoa surda e/ou com deficiência auditiva. A utilização da Linguística Contrastiva no 

ensino da língua é muito importante, pois são estudados elementos gramaticais e linguísticos 

da língua a partir da primeira língua do educando, que, nesse caso, trata-se da LP.  

O ensino de Libras como segunda língua permite que os Outros Sujeitos Ouvintes 

participantes da EJA vivenciem novas experiências sobre os usos das mãos, do corpo e dos 

olhos no mundo social e adentrem o “mundo visual” (GESSER, 2012, p. 181) em que vivem 

os companheiros surdos. A Libras é uma língua real na vida de todo cidadão brasileiro, está 
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em nosso meio, está visível ou não na vida desses Outros Sujeitos Ouvintes, mas precisa ser 

considerada na ação educativa da EJA para esses indivíduos. O ensino da Libras é pensado 

por haver a necessidade de uma sociedade bilíngue com condições iguais; incorporado à EJA, 

é um caminho para essa reconstrução social; a Educação é a “alavanca das mudanças sociais” 

(FREIRE, 2006, p. 28). Isso é incontestável. 

A organização da sala de aula da EJA pensada nos moldes da educação tradicional, 

privilegiando os alunos surdos ao se sentarem à frente dos colegas não atende os objetivos da 

EJASURDOS. Embora seja uma atitude de respeito à Libras para não haver ruído visual no 

ato de traduzir e interpretar, não promove a dialogicidade de fato. O educando surdo não 

interage com seus pares e nem se vê em condição de igualdade aos demais. Ou a EJA para 

surdos promove o Ser Mais do surdo ou desumaniza a vida desses sujeitos. 

A organização espacial prevista na EJASURDOS é a de que seja em círculo, como 

propõe o princípio essencial do CC para Freire (1999). Como já dito, a ideia de círculo parte 

da concepção de que na sala de aula todos estão em condições de iguais, somos sujeitos 

diferentes com conhecimentos diferentes. Uma sala de aula de EJA, com a presença de 

pessoas surdas, tendo uma organização espacial em círculo, permite que o surdo se sinta em 

condição de igualdade com os demais, ainda que apresente condição auditiva distinta. E, 

ainda, o surdo tem condições visuais de perceber os outros sujeitos presentes e seus 

pronunciamentos; o ato de traduzir e interpretar não descreve entoação e sons das falas, ou 

seja, o surdo não tem contato visual com os seus companheiros de sala, somente os outros 

sujeitos ouvintes que estabelecem contatos por meio da audição. 

O Círculo de Cultura Surda é um ato educativo que poderia ser considerado na EJA 

para surdos. O CCS promove o humanismo do jovem e adulto surdos nessa modalidade, 

permite a tomada de consciência de si e condições de estabelecer ações transformadoras na 

sua vida social e na sua história cultural.  

Retomamos a necessidade de se pensar a organização espacial da sala de aula em 

círculos, como propõe o princípio essencial do Círculo de Cultura (CC), de acordo com Freire 

(1999). A EJASURDOS propõe um ato educativo baseado no CC de Paulo Freire, o Círculo 

de Cultura Surda (CCS). Para Freire (1999), o princípio essencial do CC é a participação 

ativa, livre e crítica dos educandos para o enfrentamento e superação das situações-limite da 

sua realidade, através de dialogicidade. O CCS é um meio pelo qual se promove o humanismo 

da pessoa surda na EJA, permitindo a tomada de consciência dela na plena humanidade de si 

mesma e de seus pares como condição e obrigação. Através da ação transformadora da 
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realidade no CCS, a pessoa surda cria a sua história – a “História Cultural dos Surdos”
11

 

(STROBEL, 2009, p. 98) e se faz um ser histórico-social. 

Círculo porquê? A ideia de círculo tem também a mesma concepção do que se propõe 

o CC; a de que todos estão em condições de igual; o educador, abdicando do autoritarismo, é 

concebido como um companheiro alfabetizado que assume o papel de mediador. Um espaço 

educativo que adota tanto o CC quanto o Círculo de Cultura Surda não deve estar de acordo 

com características de atos tradicionais, por exemplo, uma sala de aula com cadeiras 

enfileiradas uma atrás da outra não viabiliza efetivamente o diálogo, principalmente o diálogo 

através de uma língua espaço-visual e a essência do CC. Segue, adiante, um arranjo com a 

proposição da orientação espacial dos CCSs, ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Arranjo Proposição de Orientação Espacial nos Círculos de Cultura Surda na EJASURDOS 

com ou sem a presença de TILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

  

O arranjo propõe que o educando surdo possa visualizar as pronúncias do educador e 

de seus companheiros sem ou com mediação do profissional tradutor e intérprete de 

Libras/Língua Portuguesa. Recomenda-se que o profissional TILS ocupe o espaço próximo ao 

Educador que mediará o diálogo no círculo.  

É extremamente relevante nos Círculos de Cultura Surda o uso de uma língua espaço-

visual, por exemplo, da Libras, para as interações comunicativas e para o momento de 

dialogicidade. O sinalizador, ao expressar-se para o outro em Libras, utiliza de elementos 

                                                             

11
 Termo utilizado por Strobel para tratar da produção da história real dos surdos, que legitima o povo surdo e a 

Cultura Surda.  
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espaciais, faciais e corporais; e esses elementos só podem ser captados pelos olhos. É comum 

nas comunidades surdas diálogos em Libras em forma de círculo, pois é característico da 

experiência visual do povo surdo, torna o outro igual, acessível, compreendido e 

conscientizador.  

Cultura Surda por quê? O Surdo não precisa adquirir uma cultura ouvinte para estar e 

ser no mundo, eles “têm seu modo de agir diferente de sujeitos ouvintes” (STROBEL, 2009, 

p. 24), portanto, uma Cultura Surda. Entende-se por Cultura Surda o 

 

[...] jeito de o sujeito surdo de entender o mundo e de modificá-lo a fim de 

torná-lo acessível e habitável ajustando-o com as suas percepções visuais, 

que contribuem para a definição das “identidades surdas” e “almas” das 

comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as 

crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo (STROBEL, 2009, p. 27). 

  

É por meio da Cultura Surda que o surdo modifica o mundo ao seu redor. No Círculo 

de Cultura Surda são respeitadas as manifestações dessa cultura, os artefatos que a desenham. 

Strobel (2009) ressalta que os artefatos mais importantes que ilustram a Cultura Surda, isto é, 

as atitudes de ser surdo, de ver, de perceber e de modificar o mundo, e que precisam ser 

agregados ao Círculo, são: Artefato Cultural Experiência Visual; Linguístico; Familiar; 

Literatura Surda; Vida Social e Esportiva; Artes Visuais; Política e; Artefato Cultural 

Materiais.  

A pessoa surda está constantemente em busca do “saber mais” (FREIRE, 2005, p. 93), 

o que é negado a esses sujeitos em pedagogias nos moldes do “ouvintismo curricular”
12

. O 

Círculo de Cultura Surda desestabiliza pedagogias tradicionais, antidialógicas e proporciona 

“a tomada de consciência” (FREIRE, 2005, p. 101) dos indivíduos surdos em torno de si 

mesmos, o que é uma característica necessária na prática educativa da EJASURDOS. 

A essência que propomos da EJA para Surdos, a EJASURDOS, baseia-se na PL da 

Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa, na concepção e prática da Educação 

problematizadora e libertadora consagrada por Paulo Freire (2005), na perspectiva do jovem e 

do adulto surdos brasileiros; a EJASURDOS se dirige ao movimento de busca para o Ser Mais 

e a “humanização” (FREIRE, 2005, p.86) desse sujeito. Em uma adequação a uma expressão 

de Paulo Freire (2005), salienta-se que a EJASURDOS permite refletir que não é no silêncio 

                                                             

12
 Termo utilizado por Lunardi (2016) para tratar da influência das práticas de ouvintismo no currículo para 

surdos.  
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que as pessoas surdas se fazem, mas nos sinais, nas palavras escritas, na vida em comunidade 

surda e na autorreflexão sinalizada. 

Eis que propomos, até aqui, uma proposta para o fazer EJASURDOS desde a gestão da 

política escolar a gestão do campo político-pedagógico, que ora podem ser ajustados, ora 

reinventados. Uma linda e memorável colcha de retalhos é feita de pedaço e pedaço, de 

história em história e de molde em molde. Acreditamos que o jovem e o adulto surdos 

também terão seu lugar na EJA.  
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7 CAMINHOS PARA ARREMATAR A COLCHA DE RETALHOS: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“Nada sobre nós, sem nós”. 

Lema de promoção dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (PcD)  

 

Toda e qualquer modalidade e nível educativo devem agregar as deliberações da 

Política Linguística da Libras e a da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa, para que a 

pessoa surda tenha seus direitos linguísticos e educacionais assegurados. Essas políticas 

surgem em prol da humanização desse sujeito, que foi e está submetido às práticas de 

exclusão e opressão.   

O jovem e o adulto surdo que ingressam na EJA têm a necessidade de recuperar a sua 

humanidade roubada, pois estão em constante busca pelo Ser Mais na sociedade e almejam 

libertar-se de toda opressão que os cerca. Esses sujeitos deixaram de estudar por diversos 

motivos: a estigmatização da surdez por parte da família; desigualdade social; precisavam 

trabalhar para sobreviver; a escola não estava preparada para atendê-los e não proporcionava 

condições para mudanças significativas de sua situação concreta, existencial, de opressão em 

que viviam.  

Tendo a EJA uma proposta educativa libertadora, emancipadora e conscientizadora, 

não se justifica abandonar o que dispõe as PL quando se trata da inclusão e integração do 

jovem e adulto surdos; as PL restauram a humanidade da pessoa surda. Pensar a EJA 

integrando pessoas surdas pelo viés de uma inclusão genuína, ou seja, somente inserir o 

jovem e adulto surdo sem dar as devidas condições de igualdade de aprendizagem em relação 

a outros demandantes da modalidade (as pessoas ouvintes) e o apoio aos educadores, é 

desumanizador, se opõe aos verdadeiros ideais da EJA e os objetivos das PL. A EJA que 

envolve surdos não pode estar pautada na “propaganda libertadora” (FREIRE, 2005, p. 60) da 

pessoa surda, falar de inclusão e negar os seus direitos linguísticos e culturais na sala de aula. 

Este estudo apresentou os movimentos realizados pelos agentes das PL de uma turma 

de EJA de um micro-contexto educacional, em consonância ou em desacordo com as 

deliberações da PL da Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa. Analisamos 

as práticas em torno da estrutura organizacional pedagógica e administrativa da sala de aula e 

da escola de EJA de inclusão de surdos; os movimentos de interação comunicativa que 

revelam o status da Libras; o papel do profissional TILS na EJA; e o ensino de línguas na 
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perspectiva bilíngue Libras/Língua Portuguesa (Ensino de Libras para surdos e para ouvintes, 

ensino de LP para surdos) na EJA.  

Ao analisar esses aspectos, identificamos qual a política linguística da EJA de inclusão 

de surdos do campo investigado, detalhes que se revelam em muitas outras realidades.  

Percebemos que as salas de aula de EJA com a presença de surdos estão nos moldes da 

inclusão, sem atender as principais deliberações das PL, porque não asseguram aos surdos sua 

emancipação social e cultural, alguns dos objetivos da EJA no país. Com isso, comprovamos 

a necessidade de se pensar uma EJA que siga os preceitos das PL incorporados aos ideais da 

EJA.  

Diante de tantas especificidades do jovem e adulto surdos, propõe-se que haja 

mudanças epistemológicas nessa modalidade para surdos, principalmente em relação ao termo 

para se dirigir a essas mudanças. A modalidade na perspectiva da pessoa surda envolve 

questões do ensino e da aprendizagem diferenciadas da EJA com pessoas ouvintes, ou pelo 

menos deveria, como já vimos.   

As escolas que ofertam a EJA devem agregar recursos, materiais e elementos que 

atendam as especificidades da pessoa surda, como, por exemplo, contemplar as disposições 

das Políticas Linguísticas da Libras e da Educação Bilíngue. Tudo isso já deve estar previsto 

desde o Projeto Político Pedagógico e o Plano Estratégico da EJA, para que todo o trabalho 

pedagógico e administrativo assegure a igualdade de condições e acesso à educação do 

educando surdo e seja coerente ao que se propõe a Educação de Surdos no Brasil.  

A não observância das PL, nesses documentos institucionais, ocorre por não haver 

uma política local em torno da Libras. O reconhecimento e a regulamentação da Libras no 

âmbito municipal e estadual garantiria o uso e difusão dessa língua nas escolas, nos hospitais, 

no comércio, nos teatros, nas associações, nas empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos, dentre outros espaços sociais.  

Desse modo, o processo de escolarização com base na Libras no nosso país, no viés 

bilíngue, como já dito, é muito recente, isso foi legitimado depois do reconhecimento da 

Libras no ano de 2002. Antes desse acontecimento, os surdos ou eram submetidos a práticas 

educativas de desumanização ou tiveram, de alguma forma, o acesso à educação negado. 

Sendo assim, o perfil da população surda no Brasil compõe-se de jovens e adultos surdos não 

escolarizados ou até sujeitos que nunca foram à escola. Mas esses sujeitos se movimentam 

socialmente, ora estão inseridos nas comunidades surdas, ora oprimidos em comunidades 

ouvintes.  
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O Educador necessita de formação, tanto inicial quanto complementar, que contemple 

saberes que permitam a transformação de realidades de Outros Sujeitos Jovens e Adultos 

Surdos que estão inseridos na EJA. O que se requer desse educador é o conhecimento sobre a 

Cultura e Identidade Surda; o processo histórico político e cultural da Libras e da pessoa surda 

no Brasil e no mundo; o conhecimento linguístico sobre a Libras e a LP; o processo de 

letramento em LP por surdos: a avaliação em Libras e em Língua portuguesa para surdos. O 

Educador que conhece esses movimentos relacionados com a comunidade surda é capaz de 

traçar atos educativos que promovam uma educação libertadora e conscientizadora ao 

educando surdo 

A PL de Educação Bilíngue delibera sobre a prioridade do ensino de Libras, em 

qualquer nível e modalidade educacional, seja por pessoas surdas, possuindo a função de 

Instrutor Surdo. O Instrutor Surdo é o profissional com maior facilidade de compreender os 

atos de opressão em que vivem os Outros Sujeitos Surdos da EJA. Esse profissional passou ou 

passa pelas mesmas situações-limite que o jovem e adulto surdo da EJA – em comunhão, 

lutariam juntos em busca do Ser Mais. 

O Tradutor e Intérprete de Libras é o profissional necessário, principalmente, nos 

casos em que a EJA não é somente de surdos ou quando a Libras não é a língua escolhida para 

a comunicação interna de toda a escola. Na sala de aula, o profissional tem uma função 

importante, mediar as interações educativas entre os sujeitos surdos e ouvintes no papel de 

educando e/ou educadores. Na EJA precisaria possuir uma consciência política e cultural de 

sua atuação no contexto dessa modalidade educativa, visto que não basta ter a formação 

institucional prevista na PL, necessita de uma formação específica sobre os ideais da EJA na 

perspectiva da surdez. A presença desse profissional na EJA não é uma garantia de que o 

jovem e o adulto surdos estão, de fato, se desenvolvendo enquanto educandos, aprendizes e 

cidadãos. 

As escolas de oferta da EJA para surdos precisam ser acessíveis em Libras, isso é 

indiscutível. A Língua Portuguesa não é a única língua a ser explorada em todo o espaço 

escolar. Os informativos, os comunicados institucionais e sinalização da escola devem se 

apresentar tanto em Língua Portuguesa quanto em Libras. Toda a instituição e todos os 

profissionais que fazem parte dela não estando afinados aos atos educativos adequados 

comprometerão a missão educativa da EJA e a garantia dos direitos dos jovens e adultos 

surdos brasileiros. Enfim, toda a vida escolar deve aspirar a humanização da pessoa surda 

As deliberações da PL sobre a Libras e a Educação Bilíngue não são os únicos 

elementos a serem considerados na oferta da modalidade para pessoas surdas; como já dito, é 
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preciso unir-se aos princípios da EJA. É nessa perspectiva que este estudo aponta atos 

educativos da EJASURDOS, pois entende-se que o fazer pedagógico na EJA para surdos e 

com surdos vai além dessas PL. 

A essência que propomos da EJA para Surdos, ou seja, a EJASURDOS, baseia-se na 

PL da Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa, na concepção e prática da 

Educação problematizadora e libertadora consagrada por Paulo Freire (2005), na perspectiva 

do jovem e adulto surdo brasileiro; a EJASURDOS se dirige ao movimento de busca para o 

Ser Mais e a “humanização” (FREIRE, 2005, p. 86) desse sujeito. Em adequação a uma 

expressão de Paulo Freire (2005), salienta-se que a EJASURDOS nos permite refletir que não 

é no silêncio que as pessoas surdas se fazem, mas nos sinais, nas palavras escritas, na vida em 

comunidade surda e na autorreflexão sinalizada. 

A EJA para surdos tem o compromisso de contemplar as especificidades pedagógicas 

e linguísticas do aluno jovem e adulto surdo, criando um espaço escolar de ensino bilíngue e 

com outras posturas educativas. A EJASURDOS aponta essas posturas educativas 

diferenciadas. Essa modalidade tem que caminhar no sentido de formular ações e pedagogias 

baseadas na democracia, no diálogo, na criatividade e na criticidade, possibilitando a 

informação, a autoformação e reconhecimento dos educandos jovens e adultos surdos.  

A proposta de uma EJA pensada em conjunto e a partir do sujeito surdo garante seu 

desempenho social e linguístico. Em outras palavras, o ensino da EJA para surdos precisa 

aproximar-se das realidades surdas, do povo surdo; assim, compete rever planejamentos, 

propostas curriculares e ações docentes para garantir a autonomia desse aluno. É inviável que 

a EJA promova a inclusão genuína da pessoa surda, pois é preciso fazer EJA para surdos com 

o surdo, nada sobre o surdo sem o próprio surdo.  

A EJASURDOS tem uma proposta de atos educativos que nos diz sobre como se fazer 

EJA para surdos e com surdos, permitindo que o cidadão surdo que ingressou tardiamente na 

escola tenha uma escolarização sem perdas e efetivamente de qualidade. Pensou-se, até aqui, 

a Colcha de Retalhos que a subsidiará. Para tanto, fez-se necessário trilhar caminhos para o 

processo de costura científica: juntamos retalhos teóricos sobre o jovem e o adulto surdos, 

sobre a PL, principalmente da Libras e da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa e 

pequenos retalhos teóricos e metodológicos praticados e moldados em uma vivência de EJA 

com surdos, estabelecemos o método da costura e, nesta seção, sugerimos os caminhos para 

arrematar a colcha, caminhos para se fazer a EJASURDOS. 

A EJA para surdos com classes bilíngues teria maiores condições de aplicabilidade dos 

atos educativos da EJASURDOS. Como vimos, turmas de EJA nos moldes de inclusão de 



114 
 

surdos não propiciam a esses sujeitos o crescimento pessoal, cultural e social, 

consequentemente atos educativos de humanização que estão previstos na EJASURDOS.  

Classes de EJASURDOS, então, poderiam ser a estratégia educativa da EJA para acolher o 

jovem e o adulto surdos.  

Este estudo é fruto do comprometimento com a comunidade surda, da luta pela 

liberdade da pessoa surda, que, por diversas situações de opressão, teve a Educação negada e 

vive em situação de desumanização. É um anúncio de dias melhores para o oprimido jovem e 

adulto surdo e para a Educação de Surdos. Espera-se que este estudo fomente propostas e 

ações no desenvolvimento da EJA para surdos e com surdos, porque tem como base as 

vivências reais da oferta dessa modalidade. Configura-se como um dos primeiros movimentos 

em defesa de uma EJASURDOS, no contexto brasileiro, com inovações epistemológicas, 

metodológicas e curriculares. A proposta de EJASURDOS não surge em vão, surge no meu 

movimento como esperança de que a EJA propicie ao jovem e ao adulto surdos uma práxis 

humanizadora, revolucionária e libertadora e não de opressão e exclusão. “Movo-me na 

esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero” (FREIRE, 2005, p. 95). E então? 

Vamos trabalhar nisso, até que a EJASURDOS seja uma responsabilidade institucionalizada e 

a práxis verdadeira na EJA. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Declaração de que os sujeitos da pesquisa não são menores de idade 

 

 

Eu, Poliana da Silva Lima, discente do Mestrado em Letras: Cultura, Linguagem e Educação, 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, declaro que os sujeitos da Pesquisa intitulada 

“POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: CAMINHOS 

PARA A EJASURDOS” não são menores de idade.  

 

 

Vitória da Conquista, 05 de Outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Poliana da Silva Lima 

Discente do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 
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ANEXO B – Autorização para coleta de dados 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________, ocupante do cargo 

de ____________________________________ da turma de Educação de Jovens e Adultos de 

Surdos da Escola Municipal Anexa Professora Edelvira Sales de Andrade, AUTORIZO a 

coleta de dados do projeto de pesquisa de “POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS: CAMINHOS PARA A EJASURDOS”, da pesquisadora Poliana da 

Silva Lima Andrade, orientado pela Prof. Dra. Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares, 

após a aprovação do referido projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

 

 

Vitória da Conquista, 05 de outubro de 2017. 

 

 

 

ASSINATURA: ____________________________________________ 

 

CARIMBO: 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “POLÍTICA 

LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: CAMINHOS PARA A 

EJASURDOS”. Neste estudo, pretendemos identificar de que forma a Política Linguística de 

Educação Bilíngue para surdos do Brasil está sendo contemplada na classe de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido (a) em todas as formas que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador, 

que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado 

em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, haja vista que a unidade de 

investigação pode se sentir constrangida em relatar algumas situações que, porventura, poderá 

atingir a dimensão moral, intelectual, social, cultura ou espiritual da mesma, seja em qualquer 

etapa do estudo. Desse modo, serão respeitados os participantes do processo investigativo em 

sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade sob a 

forma de manifestação expressa, livre e esclarecida, de contribuir e permanecer ou não na 

pesquisa. Apesar disso, você tem assegurado o direito à compensação ou indenização no caso 

de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. A Educação de Jovens e Adultos 

para Surdos é uma realidade educacional em muitas localidades brasileiras, a Universidade 

precisa discutir essas questões para direcionar práticas com relação a essa modalidade de 

ensino, a sua experiência na turma de EJA de surdos contribuirá para ressignificar, 

potencializar e direcionar este direito educacional das pessoas jovens e adultas surdas. Os 

benefícios deste estudo serão de superar lacunas de conhecimentos sobre a Educação de 

Jovens e Adultos para Surdos e orientar práticas de profissionais envolvidos diretamente e 

indiretamente na EJA para surdos (Educadores Bilíngues de Surdos, Formador de 

profissionais da Educação de Surdos entre outros profissionais). Os resultados estarão à sua 

disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo 
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serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e posso 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar 

desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Vitória da Conquista, 26 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: POLIANA DA SILVA LIMA ANDRADE 

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ ALMEIDA, Nº 89. LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, BAIRRO CATIARA. 

AMARGOSA BAHIA. CEP 45300-000 

FONE: (75 ) 988468894 / E-MAIL:POLI.S_LIMA@LIVE.COM 

 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador(a) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

 

Impressão digital 
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ANEXO D – Termo de autorização de uso de imagem e depoimentos  

 

Eu, ________________________________________________________________, depois 

de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Poliana da Silva Lima, do projeto de 

pesquisa intitulado “POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CAMINHOS PARA A EJASURDOS”, poderá utilizar as fotos e vídeos que se façam 

necessários e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 

nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 

 

Vitória da Conquista, 28 de Março de 2018. 

 

____________________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

 

____________________________________________________________ 

Pesquisador responsável pelo projeto
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ANEXO E – Cadastro da Pesquisa no Comitê de Ética de Pesquisa da Plataforma Brasil – 

Sistema Eletrônico do Governo Federal 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Caracterização da Escola de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para 

surdos 

 

Pesquisadora: Poliana da Silva Lima Andrade 

Orientadora: Profª Drª Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares 

Pesquisa: “POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CAMINHOS PARA A EJASURDOS”. 

 

FORMULÁRIO 

1. Qual o nome da escola _____________________________________________________ 

2. Informações sobre a Fundação da escola: _______________________________________ 

3. Espaço Físico da Escola:  

 a) Quantas salas? _______________________________________________________ 

 b) Possui biblioteca? Como funciona? ______________________________________ 

 c) Possui sala de professores, direção, coordenação e secretaria? _________________ 

 d) Possui refeitório? ____________________________________________________ 

4. Qual o horário de inicio e término das aulas da escola? ____________________________ 

5. A escola dispõe de internet para os alunos? _____________________________________ 

6. Quantos alunos ouvintes e surdos por turno na escola? ____________________________ 

7. Quantos profissionais de Educação de Surdos têm na escola? _______________________ 

8. Os profissionais da escola sabem Libras? Qual a porcentagem? _____________________ 

9. Como se dá o processo de matrícula de alunos surdos na EJA? ______________________ 

10. Como é o formulário de matrícula do aluno surdo da EJA? Os formulários são 

especializados?  

11. A escola dispõe de Sala de Recurso Multifuncional, consequentemente, do Atendimento 

Educacional Especializado para surdos?  

12. O Projeto Político Pedagógico da escola contempla as especificidades do educando surdo? 

13. O Plano Estratégico da EJA da escola contempla a Educação Bilíngue para Surdos?  

14. A escola é acessível em Libras e/ou dispõe de recursos visuais de acessibilidade? 

(intérpretes de Libras, sirene luminosa, placas em Libras, páginas digitais da instituição 

acessíveis em Libras, informativos sinalizados, entre outros...)______________________ 

15. A escola oferece curso de Libras para os profissionais e alunos ouvintes? _____________ 

Outros dados durante a coleta de dados sobre a escola de oferta da EJA de surdos. 
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APÊNDICE B - Caracterização da sala de aula de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para 

surdos 

 

Pesquisadora: Poliana da Silva Lima Andrade 

Orientadora: Profª Drª Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares 

Pesquisa: “POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CAMINHOS PARA A EJASURDOS”. 

 

FORMULÁRIO 

1. Dimensão Espacial da sala _________________________________________________ 

2. Quais os mobiliários disponíveis? ___________________________________________ 

3. Número de surdos matriculados nos últimos dois anos? __________________________ 

4. Existem materiais adaptados em Libras? _______________________________________ 

5. Quais os materiais didático-pedagógicos e visuais disponíveis? ____________________ 

6. Quais os materiais escritos expostos e em que língua? ____________________________ 

7. Qual a origem dos educandos surdos? (do campo, da cidade, de cidade vizinha...)_______ 

8. Existem formulários de avaliação processual da Libras e da Língua Portuguesa como 

segunda língua? ___________________________________________________________ 

9. A caderneta é adaptada para as competências e habilidades da educação bilíngue para 

surdos? _________________________________________________________________ 

10. Existe biblioteca visual das produções sinalizadas dos educandos surdos? _____________ 

11. Quais as línguas que são ensinadas? E qual a língua de instrução nas aulas? ___________ 

12. Quantos e quais os profissionais da educação atuam na sala de EJA para surdos?________ 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista com professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

para surdos 

 

Pesquisadora: Poliana da Silva Lima Andrade 

Orientadora: Profª Drª Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares 

Pesquisa: “POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CAMINHOS PARA A EJASURDOS” 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Dados do entrevistado 

1. Nome do Entrevistado (opcional): ____________________________________________ 

2. Qual seu sinal em Libras? (registro em foto ou signwriting) 

 Configuração de Mão dominante: __________________________________________ 

 Configuração de Mão passiva: ____________________________________________ 

 Ponto de articulação: ____________________________________________________ 

 Movimento: ___________________________________________________________ 

 Orientação da mão: _____________________________________________________ 

 Expressão facial e/ou corporal: ____________________________________________ 

3. Sexo: (    ) Feminino (    )Masculino  (    )Outro. Qual?____________________________ 

4. Escolaridade: _____________________________________________________________ 

5. Qual seu nível de proficiência em Libras:  

 a) Compreende:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem  

 b) Sinaliza:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem 

 c) Escreve:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem (  ) Não domino nenhuma escrita 

de sinais 

6. Qual seu nível de proficiência em Língua Portuguesa? 

 a) Lê: (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem 

 b) Fala:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem  

 c) Escreve:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem 

 d) Compreende:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem  

7. Qual sua relação com a comunidade surda? _____________________________________ 

8. Na sua família tem algum parente surdo? Quem são seus familiares surdos? ___________ 

9. Qual a sua formação acadêmica? _____________________________________________ 
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DADOS REFLEXIVOS 

1. O que é Libras, para você?  

2. Quem é a pessoa surda, para você?  

3. O que você entende sobre Educação Bilíngue para surdos? 

4. Você tem alguma relação com a comunidade surda? 

DADOS DA ATUAÇÃO EDUCATIVA 

1. Comente como se dá o processo do ensino de línguas na sua turma de EJA? (Quais as 

línguas que são ensinadas? Qual a língua de instrução? Qual metodologia adotada para 

ensino dessas línguas: metodologia de primeira língua ou de segunda língua?) 

2. Qual teoria que fundamenta a sua pratica pedagógica? 

3. As Línguas ensinadas na sua turma têm planos de cursos específicos?  

5. Como é o trabalho do tradutor e intérprete em sala de aula? Cada disciplina possui um 

profissional tradutor e interprete? 

6. Como acontece o envolvimento do Tradutor e Intérprete de Libras/ Língua Portuguesa com 

o planejamento da sua ação educativa? 

7. Quais os critérios você utiliza para avaliar o educando surdo? 

8. Caso o educando surdo tenha Atendimento Educacional Especializado: Como acontece seu 

trabalho docente com os profissionais do AEE. 

10. Os livros didáticos da EJA atende às especificidades dos alunos surdos da EJA?  

11. Quais as dificuldades você tem tido na sua ação educativa com o educando surdo? 

12. Você conhece as legislações especificas sobre a Libras e sobre a Educação Bilíngüe para 

Surdos do município e no âmbito nacional? 

13. Você tem participado de formações complementares e continuadas para atender alunos 

surdos e/ou com necessidades educacionais? Quem tem ofertado?  

14. O que você considera que precisa melhorar no plano estratégico da EJA para melhor 

atender o educando jovem, adulto e idoso surdo? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista com o Tradutor e Intérprete de Libras/Língua 

Portuguesa da EJA para surdos 

 

Pesquisadora: Poliana da Silva Lima Andrade 

Orientadora: Profª Drª Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares 

Pesquisa: “POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CAMINHOS PARA A EJASURDOS” 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

16. Nome do Entrevistado (opcional):  

17. Qual a sua formação?  

18. Você possui sinal de batismo da comunidade surda? 

19. Caso tenha sinal de batismo, informar quem atribuiu o sinal. 

20. Caso possua sinal, informar qual seu sinal em Libras? (registro em foto ou signwriting) 

 Configuração de Mão dominante:  

 Configuração de Mão passiva:  

 Ponto de articulação:  

 Movimento:  

 Orientação da mão:  

 Expressão facial e/ou corporal:  

21. Sexo: (    ) Feminino (    )Masculino  (    )Outro. Qual? 

22. Escolaridade:  

23. Qual seu nível de proficiência em Libras:  

 a) Compreende:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem (   )Sem proficiência  

 b) Sinaliza:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem  (   )Sem proficiência  

 c) Escreve:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem (  ) Não domino nenhuma escrita 

de sinais 

DADOS REFLEXIVOS 

5. O que é Libras, para você?  

6. Quem é a pessoa surda, para você?  

7. O que você entende sobre Educação Bilíngue para surdos? 

8. Você tem alguma outra relação com alguma comunidade surda? 
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DADOS DA ATUAÇÃO EDUCATIVA 

1. Você já teve experiência como intérprete na EJA ou outra experiência na EJA?  

2. Para você atuar nessa turma de EJA, houve algum critério, alguma seleção? 

3. Como se dá o seu trabalho na sala de aula? A relação sua com professor, com os alunos 

ouvintes e com os alunos surdos? 

4. Quais as dificuldades em trabalhar com tradutor e intérprete de Libras na EJA para 

surdos? 

5. Como você se organiza espacialmente na sala de aula? Houve um acordo entre você, o 

professor e os alunos surdos?  

6. Os alunos surdos do segmento que você trabalha, tem ciência do seu papel em sala de aula 

é a de tradutor e intérprete de Libras, ou, ás vezes seu papel é confundido pelo surdo? 

7. E os alunos ouvintes reconhecem seu papel de tradutor e interprete de Libras? Eles 

reconhecem a regra básica de conversação que facilita o processo de tradução e 

interpretação nas aulas? 

8. Além do espaço da sala de aula quais outros espaços da escola você dispõe do serviço de 

tradução e interpretação para os alunos surdos da EJA desse segmento e/ou da escola? 

9. Você tem momentos de reunião de planejamento de aulas com a professora? Discutem 

metodologias e atividades adaptadas para surdos? 

10. Você participa de reuniões da coordenação pedagógica?  

11. A escola e o professor dispõem de materiais didáticos e pedagógicos adaptados para 

surdos? 

12. Quais as estratégias pedagógicas a professora da EJA utiliza que facilita seu trabalho de 

tradução e interpretação?  

13. Os alunos surdos sempre compreendem o que está sendo sinalizado por você? As relações 

simétricas e assimétricas na sala de aula são sempre mediadas pela Libras? Esses alunos 

são fluentes em Libras? Qual o nível de proficiência desses alunos? 

14. Você considera que está sendo proveitoso para os alunos surdos estudarem na sala de 

inclusão com a presença de tradutor e interprete de Libras?  

15. O que você considera que precisa melhorar no plano estratégico da EJA para melhor 

atender o educando jovem, adulto e idoso surdo?  

16. Na sua ausência algum profissional substitui seu trabalho? 
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APÊNDICE E – Roteiro de entrevista com a coordenação pedagógica da EJA para 

surdos 

 

Pesquisadora: Poliana da Silva Lima Andrade 

Orientadora: Profª Drª Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares 

Pesquisa: “POLÍTICA LINGUÍSTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CAMINHOS PARA A EJASURDOS” 

 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

24. Nome do Entrevistado (opcional):  

25. Você possui sinal de batismo da comunidade surda? 

26. Caso tenha sinal de batismo, informar quem atribuiu o sinal. 

27. Caso possua sinal, informar qual seu sinal em Libras? (registro em foto ou signwriting) 

 Configuração de Mão dominante:  

 Configuração de Mão passiva:  

 Ponto de articulação:  

 Movimento:  

 Orientação da mão:  

 Expressão facial e/ou corporal:  

28. Sexo: (    ) Feminino (    )Masculino  (    )Outro. Qual? 

29. Escolaridade:  

30. Qual seu nível de proficiência em Libras:  

 a) Compreende:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem (   )Sem proficiência  

 b) Sinaliza:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem  (   )Sem proficiência  

 c) Escreve:  (   ) Pouco (   ) Razoavelmente (   )Bem (  ) Não domino nenhuma escrita 

de sinais 

DADOS REFLEXIVOS 

9. O que é Libras, para você?  

10. Quem é a pessoa surda, para você?  

11. O que você entende sobre Educação Bilíngue para surdos? 

12. Você tem relação com alguma comunidade surda? 
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DADOS DA ATUAÇÃO EDUCATIVA 

1. No Plano Estratégico Municipal da EJA é destacado a questão das especificidades da EJA 

para surdos, e principalmente, a oferta da Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa? 

2. Quantos alunos surdos estão matriculados no segmento I Nível II? / Quantos alunos 

surdos estão matriculados no segmento II Nível I? 

3. Quais os turnos de oferta desse segmento que contempla a educação de surdos? 

4. Todas as turmas dispõem de Tradutores e Intérpretes de Libras/Língua Portuguesa? 

5. Como acontece a seleção desses profissionais (Tradutores e Intérpretes de Libras/Língua 

Portuguesa)? 

6. Como é o trabalho do tradutor e intérprete em sala de aula? Cada disciplina possui um 

profissional tradutor e interprete? 

7. Qual a formação dos tradutores e interpretes que atuam no segmento que coordena? 

5. O município dispõe de turma de EJA somente com surdos matriculados?  

6. Caso não responda que não dispõe, informar qual o motivo da não oferta? 

7. Como o currículo é organizado para contemplar o aluno surdo?  

8. Os surdos matriculados na EJA participam do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE)? Tem sala específica? Quem são os profissionais? 

12. O município dispõe de formação para educadores de surdos, principalmente, educadores 

de surdos da EJA? 

13. O município dispõe de cursos de Libras para os professores de e para surdos do 

município? 

14. O município dispõe de materiais didáticos adaptados para surdos? 

15. O município dispõe de legislações especificas sobre a Libras e sobre a Educação Bilíngüe 

para Surdos? 

Outros dados durante a entrevista 
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APÊNDICE F – Quadro amostral do Programa Educativo da EJASURDOS 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

AMOSTRA PROGRAMA DA EJASURDOS 

Eixo Temático Tema Gerador Competências/Habilidades 

-Libras como língua de herança 

dos surdos 

-A Libras na família do surdo 

-História da Libras na região 

local do educando surdo (Por 

exemplo, História da Libras na 

cidade) 

-História da Libras no Brasil 

-Os Parâmetros que fazem os 

sinais em Libras  

-A Libras e a acessibilidade para 

o surdo 

-A Libras em minha vida 

 

-A Libras e o surdo 

 

-Direito à Libras 

 

-Parâmetros primários da 

Libras: Configuração de mão, 

Ponto de Articulação e 

Movimento.  

 

-Companheiros Surdos na 

história da Libras  

 

-A Libras na minha 

comunidade  

Perceber que a Libras é a língua de herança de seus antepassados surdos. 

Refletir a importância da proficiência na Libras em sua vida. 

Reconhecer que a Libras é uma língua necessária para a vida de qualquer companheiro surdo. 

Entender que as famílias ouvintes precisam respeitar e considerar a Libras no desenvolvimento 

cognitivo, político e cultural do seu integrante surdo. 

Diferenciar os seus Sinais Caseiros dos sinais da Libras 

Identificar a importância dos parâmetros primários para a constituição dos seus sinais em Libras. 

Entender o uso dos parâmetros primários nos sinais em Libras. 

Compreender o processo histórico da Libras estudando as contribuições dos companheiros surdos ao 

longo da história.  

Conhecer o processo histórico da Libras na sua comunidade relacionado com os acontecimentos 

históricos e políticos no Brasil e do mundo 

Reconhecer a importância de se aprender Libras desde a infância para que se tenha condições de 

exercer seus direitos e deveres de cidadão surdo brasileiro. 

Refletir que a Libras é a língua espaço-visual à sua disposição para ter acesso a informação, 

comunicação e educação.  

Perfil do Educando Surdo neste 

programa 

Jovem ou adulto surdo de família ouvinte que não sabe Libras, com nível de proficiência em Libras básico I, que utiliza na 

maioria das suas sinalizações os Sinais Caseiros-gestos criados no ambiente familiar para se comunicar. 


