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EIXO TEMÁTICO:  SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

 

Introdução: A partir da temática sobre o ambiente educacional, a inclusão do estudante 

surdo e a Língua de Sinais, este trabalho tem por objetivo analisar da tentativa de 

manter uma estudante surda no Curso PROEJA – Técnico em Administração do IFRS - 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus 

Porto Alegre sem o auxílio de profissional intérprete de Língua de Sinais. A análise da 

problemática, que é como manter uma estudante surda no PROEJA sem os recursos 

adequados, está alicerçada basicamente nas teorias de Marcia Goldfeld e Paulo Freire, 

além de outros textos que têm como foco a inclusão de estudantes surdos. Como 

resultados, enfatiza-se que o surdo tem a LIBRAS como meio de comunicação e 

esclarece sobre a importância do acompanhamento de uma intérprete desta língua em 

sala de aula para possibilitar o ensino-aprendizagem de estudante surdo. As instituições 

de ensino regular não estão devidamente preparadas para atender os educandos surdos. 

O estudante da EJA sem deficiência, pela sua natureza, já requer um atendimento 

diferenciado, visto que já foi excluído do ambiente escolar anteriormente e busca 

retomar seus estudos trazendo consigo, muitas vezes, traumas desta experiência de 

exclusão. Quando este sujeito apresenta alguma deficiência, a necessidade de 

atendimento é somada à perda da função comprometida. No caso do estudante surdo, 

tendo em vista a ausência da audição, a primeira barreira a ser ultrapassada é a 

comunicacional, visto que o surdo faz uso da Língua de Sinais, no Brasil chamada de 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Esta língua raramente é conhecida pelos 

membros da comunidade escolar de ensino regular que utilizam a Língua Portuguesa 

como língua materna. A LIBRAS tem característica espaço-visual, não precisa de 

audição para ser adquirida. Por muito tempo houve o entendimento equivocado de que a 

Língua de Sinais é realizada através de mímica o que prejudicou a inclusão dos sujeitos, 

a ponto daqueles que a utilizavam serem alvo de deboches. Nesse sentido, Goldfeld 

(2002), salienta que: As Línguas de Sinais são línguas naturais, que utilizam o canal 

visuomanual, criadas por comunidades surdas através de gerações. Estas línguas, sendo 

diferentes em cada comunidade, têm estruturas gramaticais próprias, independentes das 

línguas orais dos países em que são utilizadas. As Línguas de Sinais possuem todas as 
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características das línguas orais como a polissemia, possibilidade de utilização de 

metáforas, piadas, jogos e linguagem etc. (GOLDFELD, p. 13). Transpor o obstáculo na 

comunicação é possível pela atuação do profissional intérprete de LIBRAS, que realiza 

a interpretação da língua falada para a língua sinalizada e vice-versa. Contudo, esse 

recurso nem sempre é disponibilizado por questões de ordem política-administrativa, o 

que ocorreu no ano de 2017 no IFRS – Campus Porto Alegre. O ingresso de uma 

estudante surda no PROEJA, sem o oferecimento de uma intérprete foi recebido com 

preocupação tanto pela educanda quanto pela maioria dos professores, que não sabiam 

como atendê-la. Tal situação fez com que cada um buscasse uma maneira de atender a 

ingressante, com tentativas de romper a barreira da comunicação, incluir a estudante e, 

assim, possibilitar sua aprendizagem junto com os colegas de turma. Desenvolvimento: 

Sendo a inclusão dessa estudante um fato novo, surgiu como grande desafio de inserção 

educacional, que busca possibilidades concretas de aprendizagem. Para que isso ocorra 

é fundamental a conscientização de cada indivíduo envolvido sobre as possibilidades 

que estão ao alcance de suas decisões. Nesse contexto o papel e o peso da 

responsabilidade do professor em dialogar com o estudante na busca pela aprendizagem 

são salientados por Freire (2001), quando diz: “É testemunha dessa possibilidade, ao 

exercer uma prática fundada na necessária abertura ao outro: prática em que o diálogo 

se faz exigência epistemológica para uma vivência socialmente comprometida, cuja 

reflexão, coletivamente partilhada, faz-se geradora de múltiplas autorias.” (FREIRE, 

2001a, p. 27).  A Lei de Diretrizes e Bases, em seu Art. 3º, Inciso I, cita o princípio de 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; e o atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Criar um ambiente escolar adequado à 

aprendizagem exige um trabalho participativo dos educadores e educandos, em que 

tenha respaldo dos planejamentos de estratégias estruturadas para o desenvolvimento do 

coletivo. Nessa perspectiva Paulo Freire (2001), diz que: “Todo planejamento 

educacional, para qualquer sociedade, tem que responder às marcas e aos valores dessa 

sociedade. Só assim é que pode funcionar o processo educativo, ora como força 

estabilizadora, ora como fator de mudança. […] para ser autêntico, é necessário ao 

processo educativo que se ponha em relação de organicidade com a contextura da 

sociedade a que se aplica.” (FREIRE, p. 10) Portanto, nesse contexto, o desenvolver de 

práticas que sejam favoráveis ao princípio da Educação Inclusiva, deve ocorrer através 

da motivação de todos os sujeitos envolvidos no processo, pois somente assim poderão 

contribuir na construção do processo de apropriação de conhecimento. Esta escrita 

ocorreu partindo da narrativa da experiência de uma professora da disciplina de 

Literatura Brasileira, que buscou alternativas para comunicar-se com a estudante sem o 

aporte técnico de intérpretes. Dessa forma, a metodologia utilizada foi estudo de caso e 

pesquisa em referenciais teóricos. A experiência da docente, a qual terá o pseudônimo 

de Luiza, deixa clara a tentativa frustrada que experimentou, apesar da imensa vontade 

de atender às necessidades da estudante. Porém, tal vivência a fez buscar meios de 

disponibilizar uma intérprete para a estudante, pois percebeu que sem esta profissional 

não é possível haver o processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a dificuldade 

de comunicação. Tal situação fica claro quando a docente registra que: “Há 4 anos eu 

fiz um curso, por dois semestres, de libras básico. Aprendi algumas palavras, mas como 

toda língua, sem praticar, a gente acaba esquecendo. [...] No entanto, em março deste 

ano, ingressou no PROEJA uma aluna surda. Pensei que teria ajuda da intérprete de 

libras e que não seria tão complicado. Porém, não foi assim que aconteceu. [...] resolvi 
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levar por escrito tudo o que eu iria explicar sobre Literatura, pensando que Literatura 

seria mais simples de entender e que estando escrito era só a aluna ler e resolvido o 

problema. [...] Ela disse que estava esperando a intérprete e eu fui a porta-voz da má 

notícia de não ter intérprete. [...] Eu me esforçava, angustiada para fazê-la entender 

algo, mas era inútil, a comunicação entre nós não acontecia. Por um momento, resolvi 

não ficar tão preocupada com ela e dar atenção ao resto da turma. Já que era o primeiro 

dia e não nos conhecíamos, me apresentei, falei sobre mim, expliquei como era o curso 

e as disciplinas de português e literatura e comecei a pedir que cada um se apresentasse 

e falasse de si. Esqueci totalmente da aluna.  Quando meu olhar bateu no dela, eu quis 

sumir, ela me olhava a partir do seu mundo silencioso e via apenas uma pessoa 

mexendo-se na sua frente, gesticulando muito e outras pessoas falando e rindo, e ela 

ali... me olhando sem nenhum movimento, sem nenhuma reação. Percebi que eu havia 

optado pela pior forma de apresentação, uma forma egoísta e que excluía totalmente a 

aluna. [...] Toda a turma queria fazer com que ela entendesse. Alguns escreviam, outros 

faziam mímicas, eu tentava lembrar alguns sinais, mas foi tudo em vão. [...] Depois de a 

ver ir embora, por falta de intérpretes no IFRS Campus Porto Alegre, comecei a pensar 

em maneiras de auxiliar a resolver essa situação. Foi então que surgiu um edital de 

apoio financeiro a projetos das ações afirmativas. Escrevi um projeto solicitando o 

dinheiro para pagar duas intérpretes e o projeto foi aprovado. Na mesma semana, uma 

intérprete foi efetivada e, possivelmente, a outra intérprete volte de licença. Sendo 

assim, penso que em 2017/2 teremos 4 intérpretes de libras no campus que poderão 

auxiliar nas atividades letivas e administrativas.” (NARRATIVA) Esta professora 

buscou seguir o princípio da educação freireana, que é promover uma educação fraterna. 

Tentou incluir a estudante pelo meio que julgava ser adequado, porém a dificuldade de 

comunicação impediu-as de alcançar o objetivo de ensino-aprendizagem. Observar que 

a estudante não conseguia entender, fez com que buscasse uma solução mais eficaz para 

a comunidade do IFRS – Campus Porto Alegre. Nesse sentido, Freire (1996), relata suas 

experiências: [...] em tempo algum pude ser observador “acidentadamente” imparcial, o 

que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quem observa, o 

faz de certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro na verdade não 

é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do acerto de 

seu ponto de vista é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. O meu ponto 

de vista é o dos [...] excluídos. Não aceito, porém, em nome de nada, ações terroristas 

[...] (FREIRE, p 14-15.) Resultados: Finalizando esta análise, chamamos a atenção para 

a política educacional inclusiva brasileira que diz da importância da inclusão, mas foge 

da responsabilidade de cumprir sua responsabilidade de oferecer o principal meio de 

aprendizagem que é a comunicação, através da disponibilização de intérprete de 

LIBRAS. O não oferecimento, como aconteceu com a estudante surda do Curso 

PROEJA – Técnico em Administração, é uma experiência de exclusão, tanto que esta 

deixou de frequentar as aulas, saindo da lista de chamada e integrando a listagem dos 

evadidos. 
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