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RESUMO 

 
 

A presente pesquisa enfatizou a inclusão do aluno surdo na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Para a sua análise, foi escolhida uma escola no município de Angra dos Reis com 

experiência na inclusão de jovens e adultos surdos (Escola Municipal de Educação de 

Surdos) como campo de observação e análise. Para isso, fez-se necessário abordar a 

escolarização de alunos surdos matriculados em salas de EJA, no contexto desta unidade 

de ensino, bem como as políticas inclusivas relacionadas à EJA, que contribuíram para a 

caracterização dos sujeitos existentes em seu espaço. Os resultados do estudo apontam 

que a EJA tem se transformado em um espaço inclusivo, onde “assegura-se a todos” 

igualdade. Mas os resultados também demonstram a inequação destes espaços, o que 

torna o aprendizado ineficiente. Desse modo, a pesquisa aponta alguns desafios que nos 

levam pensar a escola ideal para a educação dos surdos e para que a EJA possa atender 

minimamente a diversidade de seus sujeitos. 

 

Palavras-Chave: Inclusão, Educação de Jovens e Adultos, Educação de Surdos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o processo de inclusão de 

educandos surdos e com deficiência auditiva na Educação de Jovens e Adultos, focando 

o atendimento educacional especializado na Escola Municipal de Educação de Surdos – 

EMES.  

O interesse por este tema surgiu no primeiro ano da graduação. Como já conhecia 

a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, meu foco era a Educação Especial. 

Tudo começou quando me matriculei no Curso de LIBRAS em 2007, oferecido 

pela Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo – APADA.  

O curso de LIBRAS, com duração de três anos, começou com uma turma 

composta por vinte alunos, mas ao final dele, restaram apenas quatro alunas. Eu era uma 

das formandas. Foi um curso longo, mas muito prazeroso e interessante. Tive a 

oportunidade de aprender a LIBRAS com professores formados pelo Instituto Nacional de 

Educação de Surdos – INES. 

Durante o curso, conheci e fiquei amiga de muitos surdos. Vivenciei as dificuldades 

enfrentadas por eles em relação aos estudos e ao trabalho. A partir daí passei a ser 

voluntária da APADA. Participei de eventos e sempre procurei ajudar os surdos quando 

me solicitavam. Dessa forma, além de ajudá-los, também colocava em prática o que eu 

aprendia no curso.  

Foi um aprendizado inesquecível e este me motivou a fazer o vestibular da UFF.  

Quando ingressei no curso de Pedagogia, não tive dúvidas sobre o caminho a 

seguir. Meu foco era me aprofundar em pesquisas na área da Educação Especial.  

O curso de Pedagogia me proporcionou conhecer melhor o universo da Educação 

de Jovens e Adultos. Esta modalidade de educação me atraiu muito e a partir daí não tive 

dúvida ao escolher o tema da minha monografia. Decidi contextualizar os aspectos da 

Educação Especial  e da EJA a partir da realidade que encontrei na escola. Desde então 

decidi pesquisar os sujeitos existentes na EJA, delimitando assim, de seu contexto, o 

aluno surdo.  

Para a realização deste estudo, foi feita pesquisa bibliográfica para reflexões, 

estudo e embasamento sobre os assuntos pertinentes ao tema apresentado. 

Como metodologia, optou-se por um estudo de campo dentro de um enfoque 

qualitativo, onde foram aplicadas entrevistas com os profissionais ligados à educação de 

surdos, assim como através de visitas à escola pesquisada. 
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Dentre os estudos que embasaram a minha pesquisa, destacam-se os autores 

FREIRE (1987-1996), FERREIRA (2009), HADDAD (2002), SKILIAR (1998) e QUADROS 

(2006). 

Discutir sobre a educação dos surdos e como ela deve acontecer no contexto 

escolar têm sido motivos polêmicos, pois não basta somente que seja incluído em 

classes regulares, mas principalmente que seja atendido nas suas necessidades 

linguísticas. 

O  trabalho visa o aprofundamento de questões específicas como a importância de 

se analisar o processo de inclusão dos alunos surdos na EJA e também as implicações 

políticas na educação desses educandos, cuja reflexão por parte das autoridades abram 

espaços para mudanças das atuais condições que a sociedade oferece para o 

desenvolvimento integral dos surdos. Uma das prioridades é melhorar a qualidade e 

garantir o acesso à educação para os jovens e adultos surdos, e superar todos os 

obstáculos que impedem sua participação ativa no processo educativo. Os preconceitos 

e estereótipos de qualquer natureza devem ser eliminados da educação. 

Para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a todas as 

crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de 

qualidade da aprendizagem. 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a 

igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, 

como parte integrante do sistema educativo. 

Nas últimas décadas, a inclusão de pessoas com deficiência nas classes comuns 

da rede regular de ensino vem sendo discutida e assumida como um direito fundamental 

em vários documentos nacionais e internacionais. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96, aprovada em 20 de 

dezembro de 1996, é estabelecido o direito aos alunos com necessidades educacionais 

especiais - NEE o acesso ao ensino especializado gratuito, preferencialmente na rede 

regular de ensino. Com esta determinação, as matrículas dos alunos com deficiência são 

asseguradas por lei. A LDB   também prevê que para incluir adequadamente os alunos 

com NEE é preciso pensar em práticas e currículo adequados.  

Na perspectiva da educação inclusiva a escola passa a ter uma nova função que é 

a de atender à diversidade de população, inclusive de alunos com deficiência. 
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O desafio do processo de inclusão é conseguir dar a todos os alunos condições 

igualitárias em relação à aquisição do conhecimento. Assim pode-se considerar que um 

dos desafios desta década imposto aos educadores é tornar eficaz o processo de 

inclusão das pessoas com deficiência nas classes regulares. 

Ao se pensar na EJA o desafio pode ser ainda maior. Ao estudar a EJA, Ferreira 

(2009, p.77) relata que: 

Jovens e adultos com deficiência constituem hoje ampla parcela 

da população de analfabetos no mundo porque não tiveram 

oportunidades de acesso à educação na idade apropriada. Nos 

países economicamente ricos, a maioria das pessoas com 

deficiência está institucionalizada, nos países economicamente 

pobres, está escondida, invisível na escola e nos vários espaços 

sociais. Em ambos os casos elas são privadas de oportunidades 

de aprendizagem formal e de desenvolvimento. 

 

Para Ferreira (2009), a inclusão de pessoas com deficiência na EJA deve ser bem 

planejada, pois muitas práticas escolares contribuem para a exclusão deste aluno. Assim 

como os demais estudantes da EJA, o aluno com deficiência busca nesta modalidade de 

ensino a possibilidade de aprender os conhecimentos básicos que lhe garanta entrar no 

mundo de trabalho, ou seja, se preparar para vida. 

Apesar da legislação brasileira reconhecer a EJA como modalidade da educação 

básica também para as pessoas com deficiência como um direito, percebe-se que o 

acesso a serviços e recursos, ainda é frequentemente negado no sentido de obter o 

suporte necessário para garantir que os alunos com deficiência consigam aprender os 

conteúdos do currículo e atividades que garantam a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. 

Sendo assim, deve haver a promoção de atividades que possam ajudar os alunos 

a desenvolver novos sentidos e novas experiências em seu dia-a-dia. Esse processo 

deve ser integral com a finalidade de formar cidadãos participativos. 

O educando com deficiência auditiva apresenta uma diferenciação em seu 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, mas não pode ser visto como um ser 

incapaz de aprender. O importante é considerar suas possibilidades e potencialidades. 



 

12 
 

Para que a aprendizagem do educando com deficiência seja significativa é preciso 

compreender como o aluno aprende e quais são as funções mais desenvolvidas, levando 

em conta os êxitos e fracassos escolares anteriores e atuais do mesmo. 

 Fazem-se necessários, portanto, novos estudos que contemplem ações 

necessárias à efetiva parceria entre a EJA e a educação Especial. 

Para oferecer uma educação de qualidade aos educandos que manifestam 

necessidades educacionais especiais, a escola precisa capacitar seus professores, bem 

como precisa preparar-se, organizar-se, enfim, adaptar-se. 

A educação inclusiva, nesta perspectiva, não significa, simplesmente, matricular os 

educandos com necessidades especiais, ignorando suas necessidades específicas, mas 

significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica. 

Nos dias atuais, o professor ainda tem uma compreensão reducionista sobre o 

processo de ensino/aprendizagem dos surdos. Embora muitos trabalhos já tenham 

demonstrado a necessidade de formação continuada do professor, da importância da 

língua de sinais, do intérprete em língua de sinais, na prática, não se tem discutido, 

efetivamente, que a presença dessa língua não isenta o professor de compreender os 

processos diferenciados através dos quais os alunos surdos utilizam para tornarem-se 

leitores e escritores de uma língua que não dominam. A imagem que o professor faz 

desse aluno como (in)copetente e capaz de aprender também é um fator que se deve ser 

considerado. 

Para que haja inclusão do aluno surdo é necessário que as pessoas envolvidas no 

processo educacional façam um esforço, no sentido de se livrarem de modelos pré-

determinados de homem, de entenderem a importância de que o aluno realize suas 

próprias elaborações, que compartilhe suas dúvidas, suas descobertas e seu poder de 

decisão. 

Quando se fala de escola para surdos, muitas imagens, idéias e pré-conceitos vem 

à mente. De que escola está se falando? De uma escola especial? De uma escola que irá 

ajudar a segregar o surdo da sociedade majoritária? De uma escola que não será capaz 

de cumprir seu papel de educar, letrar e transformar os surdos em cidadãos aptos a 

usufruírem de seus direitos e deveres? 

A inclusão significa mais do que apenas criar vagas e proporcionar recursos 

materiais, requer uma escola e uma sociedade inclusivas, que assegurem igualdade de 

oportunidades a todos os alunos, contando com profissionais capacitados e 

compromissados com a educação de todos. 
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O trabalho apresentado nos remete a pensar em algumas questões que ainda se 

apresentam como desafio em nosso sistema educacional: qual a escola ideal para a 

educação dos surdos? 

Na educação de surdos vemos as limitações da comunicação, as dificuldades que 

os surdos têm com a Língua Portuguesa, língua predominante na comunidade brasileira, 

que contém grande diferença estrutural e de modalidade entre ela e a língua primária dos 

surdos, a Língua de Sinais. 

Uma vez que não dominam a Língua Portuguesa, o indivíduo surdo não lê jornal, 

não interpreta 100% das legendas contidas em alguns programas audiovisuais, pois 

relatam ser muito rápido assim como o é o intérprete nas janelas de TV, não conseguem 

mesmo em Libras reter 100% da informação.  

Ainda que a legislação seja uma realidade, a equivalência entre as línguas, no que 

diz respeito da comum existência e valor dentro de um currículo escolar, está distante. 

Realmente essa realidade é um grande desafio que se apresenta ao professor. 

Ensinar duas línguas (Libras e Português), especialmente quando o educando encontra-

se sem língua alguma. 

Apesar de haver políticas públicas que garantam sua formação continuada, os 

professores não possuem uma assistência de fato que os auxiliem a lidar com a realidade 

por eles enfrentada no seu dia-a-dia na sala de aula. 

Todas estas considerações impõem a necessidade de se pensar estratégias para 

o desenvolvimento das políticas públicas de inclusão social que, ao mesmo tempo, 

considerem os avanços produzidos até aqui, e não se limitem a eles. 

Sabemos não ser tarefa fácil aceitar o “diferente”, a busca de compreender outra 

forma de pensar “diferenciado”, outro ritmo de aprendizagem e os anseios e desejos que 

não são os “nossos”. São de JOVENS E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS! 

Há que se caminhar muito para superação das “expectativas mínimas” que se tem em 

relação à apropriação do conhecimento sistematizado por parte desse aluno e que se 

concretiza através de uma prática pedagógica rudimentar que acredita que para o aluno 

com NEE aprender seu nome, algumas poucas noções de alfabetização basta. 

Precisamos ir além dessa compreensão equivocada (que acaba excluindo o aluno 

ainda mais) e relatar práticas que evidenciam um “outro fazer”, pois o ensino ainda está 

distante da realidade desses educandos, e que os desafios ainda são muitos. 
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Para tanto, refletir a EJA sob o foco da inclusão é de suma importância enquanto 

modalidade que atende uma população diferenciada, com características próprias e seu 

papel de agente transformador na sociedade. 

Como a EJA “acolhe”, por assim dizer, excluídos do mundo escolar e procura 

inclui-los em seu retorno à vida escolar, faz-se necessário também discutir a inclusão, já 

que, atualmente, a inclusão abrange o atendimento não somente àqueles que 

apresentam dificuldades em seu processo de ensino-aprendizagem, mas também o 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

 Pesquisas voltadas a inclusão de alunos com deficiência auditiva na EJA 

ganharam certo interesse, pois o tema da inclusão está cada vez mais presente em 

nossa realidade, mas é preciso ampliar as discussões neste assunto, pois só assim será 

possível dizer como melhor incluir estes alunos.  

Pela extensão desta pesquisa, estudos posteriores podem ser desenvolvidos com 

o objetivo de aprofundar novas questões específicas na educação dos surdos. O 

importante é que a sociedade possa oferecer meios para o desenvolvimento intelectual e 

psicossocial do surdo, reconhecendo-o em seu potencial e valorizando-o em sua 

diferença, na busca de uma sociedade inclusiva e igualitária. 

Neste sentido, apresento esta monografia com o objetivo de refletir sobre a 

experiência de educação implementada para jovens e adultos surdos em Angra dos Reis. 
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CAPITULO I 
 

A Política de Educação de Jovens e Adultos no Brasil 
 

As políticas educacionais mais expressivas relacionadas à Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) tem seu início com a Constituição Federal Brasileira de 1988, pois  

garante a educação a todos os cidadãos brasileiros. Neste sentido, a partir desta 

constituição, a oferta da educação para pessoas jovens e adultas passa a ser 

obrigatória, conforme disposto no artigo 208: 

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, 

inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

§ 1º - o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. 

§ 2º - o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente. 

 

Observa-se a preocupação com aqueles que não tiveram condições de 

escolarização em idade própria. Para tanto, em cumprimento à Constituição Federal de 

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394,  de 1996, 

define a EJA como modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino 

Fundamental e Médio, garantindo aos jovens e adultos oportunidades educacionais 

apropriadas, levando em consideração seus saberes e suas experiências. 

 

 

A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 

jovens e aos adultos, que não puderem 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.  
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§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações 

integradas e complementares entre si (BRASIL, 1996, Art. 37). 

 

Este contingente heterogêneo de jovens e adultos, predominantemente marcado 

pelo trabalho, é o destinatário primeiro e maior desta modalidade de ensino. Cabe aos 

sistemas de ensino assegurar a oferta adequada e específica a este contigente. 

Em seu artigo 38, a LDB regulamenta: 

 

Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 

que compreenderão a base nacional comum do currículo, 

habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os 

maiores de quinze anos; 

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 

dezoito anos (BRASIL, 1996). 

 

Entretanto, a partir dessa LDB, a EJA deixa de ser assistida por programas de 

governo de cunho compensatório e assistencialista e passa a ser reconhecida como 

uma modalidade  da educação básica (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

 Conforme Haddad e Di Pierro (2000), é a partir da década de 1990 que o 

governo se desobriga de planejarpolíticas nacionais para a EJA, encarregando os 

municípios e os estados dessa responsabilidade. 

A LDB estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação 

à educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de 

colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Segundo Saviani (2008), na distribuição das competências entre as diversas 

instâncias de governo, a LDB atribui aos municípios a responsabilidade de manter a 

educação infantil, garantindo, com prioridade, o ensino fundamental. Aos estados, cabe 

colaborar com os municípios na oferta de ensino fundamental e manter, com 

prioridade, o ensino médio. À União, no exercício da coordenação nacional da política 

de educação, compete prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito 

Federal e municípios, estabelecer diretrizes curriculares e realizar a avaliação do 

rendimento escolar de todos os graus de ensino. Sendo assim, a LDB concede a 
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necessária flexibilidade para organizar o ensino de acordo com as necessidades 

educacionais de cada instância. 

Podemos perceber que algumas mudanças foram obtidas para a EJA a partir da 

LDB, mas apesar dos avanços, sabemos que o público se define de acordo com as 

demandas sociais, e mais precisamente pela mobilização da sociedade civil 

organizada. Os fóruns de EJA surgem nessa trajetória como resultado dessa 

necessidade de modificar o caráter pelo qual a EJA era encarada (e muitas vezes 

ainda é) dentro dos sistemas de ensino escolar.  

 Em 1996 foi criado no Rio de Janeiro o primeiro Fórum Estadual de EJA do 

Brasil1. Os Fóruns são espaços de encontros e debates que desenvolvem ações junto 

ao poder público, nas esferas municipais, estaduais e federais, através da participação 

das universidades, do sistema S2, das ONGs, dos movimentos sociais diversos, 

sindicatos, grupos populares, intelectuais e leigos em geral interessados no tema. 

Hoje o Brasil conta com Fóruns de EJA em todos os estados do território 

brasileiro e são organizados periodicamente encontros regionais (EREJAS) e nacionais 

(ENEJAS) para trocar experiências, assim como articular decisões nacionais para a 

área. 

A história da EJA vem tomando nova dimensão e suas práticas metodológicas 

passam a ser registradas como ações educativas, que são socializadas nestes Fóruns 

e nos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA). Dessa forma a 

EJA passa a marcar presença nas audiências do Conselho Nacional de Educação para 

discutir suas diretrizes curriculares. 

As Diretrizes Curriculares para a EJA foram aprovadas para cumprir o previsto 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que considera a educação como 

direito social à cidadania.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE), por intermédio da Câmara de 

Educação Básica (CEB), expediu a Resolução CNE/CEB  nº 1, de 05 de julho de 2000, 

a qual, ao tomar como referência o Parecer CNE/CEB 11/2000, homologado pelo 

                                                           
1 Esses Fóruns são estrategicamente espaços criados para a troca de experiências e debates sobre ações que 
envolvem as áreas relacionadas à EJA, quer seja no âmbito político, social, como das práticas pedagógicas. 
 
2 Conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência 
social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comércio (Senac). 
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Ministro da Educação em 07 de julho de 2000, instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EJA (BRASIL, 2002b). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA a reconhece como: 

 

[...] uma dívida social não reparada para com os que não 

tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens 

sociais na escola ou fora dela [...] em que a ausência de 

escolarização não pode e nem deve justificar uma visão 

preconceituosa do analfabeto ou iletrado como inculto [...] 

(BRASIL, 2000). 

 

 

Esse documento trouxe indicações e explicações importantes para a elaboração 

pela primeira vez da Proposta Pedagógica da EJA, e marcou o início dos estudos para 

a elaboração das Diretrizes Estaduais e Municipais da EJA também pela primeira vez.  

Nas diretrizes nacionais curriculares da EJA estão constituídos os princípios da 

contextualização e do reconhecimento de identidades pessoais e das diversidades 

coletivas. A contextualização se refere aos modos como estes estudantes podem 

dispor de seu tempo e de seu espaço, levando-se em conta a heterogeneidade do 

público da EJA. 

É importante ressaltar o quanto é necessário reconhecer que a EJA tenha um 

encaminhamento metodológico específico, que respeite o adulto como adulto, não o 

tratando como criança. As atividades desenvolvidas devem ser direcionadas aos 

adultos, assim também como a apresentação dos conteúdos propostos e assuntos 

discutidos, que precisam ser do âmbito da vivência do adulto. Dessa forma, todo 

trabalho deve ser direcionado, respeitando as características desse alunado. 

A Resolução CNE/CEB 1/2000 apresenta 25 artigos, que normatizam, em 

âmbito nacional, a educação de pessoas jovens e adultas em todas as suas 

modalidades. A função do documento, segundo o seu artigo primeiro, é estabelecer 

diretrizes nacionais que devem, obrigatoriamente, ser observadas na oferta da EJA, 

nas etapas fundamental e média, em instituições que integrem a organização da 

educação nacional, considerando o caráter próprio dessa modalidade de educação. 

O Parecer CNE/CEB 11/2000, conforme a LDB, defende que a EJA deve 

receber um tratamento diferenciado por passar a ser uma modalidade da Educação 
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Básica nas etapas fundamental e média e possuir uma especificidade própria (BRASIL, 

2002b, p.25-26). 

A atual legislação da EJA reconhece a necessidade de se considerar os alunos 

dessa Modalidade de Ensino enquanto sujeitos singulares, com experiências em 

diversos espaços sociais, culturais e religiosos. Portanto, possibilita organizar e 

flexibilizar tempos e espaços, tecendo uma proposta diferenciada e específica, de 

acordo com esse público que se constitui de jovens e adultos trabalhadores. 

 

A EJA, de acordo com a LDB, passando a ser uma modalidade 

de educação básica nas etapas do ensino fundamental e 

médio, usufrui de uma especificidade própria que, como tal 

deveria receber um tratamento consequente.(PARECER 

CNE/CEB Nº 11/2000) 

 

As diretrizes curriculares da EJA tornam-se obrigatórias aos sistemas de ensino 

e seus respectivos estabelecimentos que se ocupam da EJA nas formas presencial e 

semipresencial e/ou que tenham como objetivo a certificação de conclusão de etapas 

da Educação Básica.  

No Parecer que fundamenta as diretrizes, fica estabelecido que cabe à EJA 

cumprir três funções: reparação, equalização e qualificação. A primeira refre-se à 

inclusão social e à reparação de uma dívida histórica para com a classe trabalhadora. 

A segunda se articula com os intereses daqueles que tiveram sua trajetória escolar 

interrompida e apresenta-se como possibilidade de um novo ponto de partida para a 

igualdade de oportunidades. A última relaciona-se com a tarefa de levar a todos a 

atualização de conheimentos por toda a vida.  

De acordo com o referido Parecer, a qualificação é a função permanente e o 

próprio sentido da EJA. Sua oferta é regular como modalidade de exercício da função 

reparadora, sendo oferecida na forma de cursos e de exames supletivos, meios pelo 

qual o poder público viabilizará aos jovens e aos adultos o acesso à escola. 

O que se depreende da análise dos documentos legais realizada é que não há 

carência de legislação sobre a EJA no Brasil. Significa que o problema não está nas 

leis, mas na política educacional adotada pelos governos do Brasil nos últimos anos. 

Muitas vezes, o próprio desconhecimento das Diretrizes Nacionais colabora com as 
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dificuldades enfrentadas pelos cursos de EJA, bem como as práticas metodológicas, 

que são das mais variadas. 

Avanços apresentados pela LDB foram ofuscados, de certa maneira, pela 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), que não incluiu a Educação de Jovens e Adultos 

no seu financiamento e a levou a ser mantida em segundo plano. Mais uma luta que a 

EJA necessita implementar ainda, é a busca pela equidade no financiamento, pois 

muitas ações e propostas não são desenvolvidas devido à falta de um financiamento 

maior. 

Em 2005, foi encaminhada ao Congresso Nacional a proposta de emenda 

constitucional, visando à criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em 

substituição ao FUNDEF, fundo que se limitava a financiar o ensino fundamental. A 

aprovação do FUNDEB indica um avanço, à medida que prevê o financiamento da 

educação básica em todos os sue níveis e modalidades, trazendo, assim, a 

possibilidade de garantir o financiamento do direito à educação não só da população 

em idade escolar, como também daqueles que não tiveram acesso na idade adequada. 

O FUNDEB terá a duração de 14 anos (2006-2019), com o intuito de atender os 

alunos da educação infantil, do ensino fundamental e médio e da educação de jovens e 

adultos, com a finalidade de aumentar os recursos aplicados pela União, estados e 

municípios na educação básica pública. 

Na década de 1990, a participação da iniciativa privada na área educacional 

para jovens e adultos foi muito incentivada, o que significa que o Estado deixou de ser 

o único responsável pela sua oferta e financiamento. 

A funcionalidade atribuída à EJA, no seu principal documento orientador, a 

Resolução CNE/CEB nº 1 de 2000, qual seja a reparação, a equalização e a 

qualificação, permanece restrita a uma ação supletiva do Estado que, para essa 

modalidade da educação, não destinou recursos financeiros suficientes. 

Segundo a Resolução nº 3, de 15 de julho de 2010, que institui Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração 

dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e 

certificação nosexames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por 

meio da Educação a Distância, em seu Art. 3º: 
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A presente Resolução mantém os princípios, os objetivos e 

as Diretrizes formulados no Parecer CNE/CEB nº 11/2000, 

que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos e, quanto à Resolução 

CNE/CEB nº 1/2000, amplia o alcance para definir a idade 

mínima também para a frequência em cursos de EJA, bem 

como substitui o termo “supletivo” por “EJA”, que determina 

idade mínima para o Ensino Médio em EJA. 

 

De acordo com a LDB e a regra da prioridade para o atendimento da 

escolarização obrigatória, será considerada idade mínima para os cursos de EJA e 

para a realização de exames de conclusão de EJA e do Ensino Fundamental a de 15 

(quinze) anos completos. 

A idade mínima para matrícula em cursos de EJA e de Ensino Médio e inscrição 

e realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Médio é 18 (dezoito) anos 

completos. 

O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para 

o da prestação de exames supletivos. 

Em consonância com a LDB, que estabelece a forma de organização da 

educação nacional, a certificação decorrente dos exames de EJA deve ser 

competência dos sistemas de ensino. 

Segundo a Resolução CNE/CEB nº 3 de 2010, os cursos de EJA desenvolvidos 

por meio da Educação a Distância (EAD), como reconhecimento do ambiente virtual 

como espaço de aprendizagem, serão restritos ao segundo segmento do Ensino 

Fundamental e ao Ensino Médio, com a duração mínima de 1.600 (mil e seiscentas) 

horas, nos anos finais do Ensino Fundamental, e de 1.200 (mil e duzentas) horas, no 

Ensino Médio. 

Para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, reafirma-se a duração de 1.200 

(mil e duzentas) horas destinadas à educação geral, cumulativamente com a carga horária 

mínima para a respectiva habilitação profissional de Nível Médio, talcomo estabelece a 

Resolução CNE/CEB nº 4/2005, e para o ProJovem, a duração estabelecida no Parecer 

CNE/CEB nº 37/2006. 
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A idade mínima para o desenvolvimento da EJA com mediação da EAD será a 

mesma estabelecida para a EJA presencial: 15 (quinze) anos completos para o segundo 

segmento do Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos completos para o Ensino Médio. 

Dando sequência às Políticas Públicas na EJA, é importante registrar o que determina 

o Plano Nacional de Educação (PNE)3para esta modalidade de ensino. 

Ao ser sancionada, sem vetos, a Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, fez entrar 

em vigor o PNE 2014-2024. 

 A visão processual do planejamento reflete no entendimento de sua execução, já 

que não pode ser visto como um produto que congela a realidade. Daí a previsão, no 

seuart. 5º, de que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de 

monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizado por quatro instâncias: I – 

Ministério da Educação (MEC); II – Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e 

Comissão de educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; III – Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e IV – Fórum Nacional de Educação. 

A essas instâncias cabe analisar e propor políticas públicas para assegurar a 

implementação das estratégias e o cumprimento das metas, assim como a revisão do 

percentual de investimento público em educação. 

O PNE traz importantes instrumentos para viabilizar as ações conjuntas em regime 

de colaboração e o monitoramento contínuo do processo de execução do Plano. Assim 

como o art. 5º define as instâncias responsáveis pelo monitoramento e avaliações 

periódicas, o art. 7º prevê a criação de uma instância permanente de negociação e 

cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É necessário que 

os atores institucionais e sociais que contribuíram para a construção do PNE acompanhem 

sua execução. 

 O Plano Nacional de Educação, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 

da Constituição Federal, traça como metas algumas prioridades para o decênio 2014-2024. 

Dentre elas: 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

                                                           
3 O Plano Nacional de Educação (PNE) é um instrumento da política educacional que estabelece diretrizes, 
objetivos e metas para todos os níveis e modalidades de ensino, para a formação e valorização do magistério e 
para o financiamento e a gestão da educação, por um período de dez anos. Sua finalidade é orientar as ações 
do Poder Público nas três esferas da administração (União, estados e municípios), o que o torna uma peça-
chave no direcionamento da política educacional do país. A LDB, em sintonia com  a Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos, determinou a elaboração de um plano nacional de educação no prazo de um ano, a 
contar da data da sua publicação (HADDAD, 2001). 
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médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos 

finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 

país e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da 

vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% ( cinquenta por 

cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional; Orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos 

articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade 

nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e 

implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração. 

Estas prioridades continuam sendo desafios para a EJA que, busca nos diversos 

âmbitos das esferas públicas, educacionais e sociais, novas estratégias para que estas 

metas sejam alcançadas. 

A garantia do direito à educação de qualidade é um princípio fundamental para as 

políticas e gestão da educação, seus processos de organização e regulação, assim como 

para o exercício da cidadania. A despeito dos avanços nas políticas e gestão da educação 

nacional, o panorama brasileiro é marcado por desigualdades regionais no acesso e 

permanência de estudantes à educação, requerendo mais organicidade das políticas 

educacionais. 

Para garantir o direito à educação, em sintonia com as diretrizes nacionais, os 

desafios são a melhoria do acesso, permanência e aprendizagem com qualidade, em todos 

os níveis, etapas e modalidades. 

O aumento dos anos de escolarização e da jornada escolar, com qualidade, é, antes 

de tudo, requisito para a constituição de uma sociedade inclusiva, que busque erradicar a 

pobreza.  
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Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), o Brasil 

tem 13 milhões de analfabetos. Porém, a taxa de analfabetismo no Brasil voltou a cair. O 

índice de analfabetos diminuiu de 8,7% em 2012 para 8,3% em 2013. O número de 

pessoas sem instrução subiu 4,3% e atingiu marca de 16 milhões. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de brasileiros com 15 anos ou mais 

que não sabem ler e escrever foi de 8,3% em 2013. Em 2012, a taxa foi de 8,7%.  

O número de analfabetos por região caiu em todas as partes do país. Nas regiões 

Norte e Nordeste, a queda foi mais acentuada. No Norte, o índice de pessoas com 15 anos 

ou mais analfabetas caiu de 10% para 9,5%. No Nordeste, a taxa recuou de 17,4% para 

16,6% entre 2012 e 2013, mas a região ainda mantém o nível mais alto do país. 

No Centro-Oeste, o índice caiu de 6,7% para 6,5%. No Sudeste, foi de 4,8% 

para4,7%. Já no Sul, a taxa de analfabetos foi de 4,4% para 4,2% no mesmo período. 

A queda no índice vem após um período em que a taxa de analfabetismo no Brasil 

se manteve inalterada. Entre 2011 e 2012, o índice foi de 8,6% para 8,7%, o que segundo 

o IBGE, não configura um aumento, porque está dentro do “intervalo de confiança”, e não 

significa necessariamente que o analfabetismo aumentou, e sim que se manteve estável. 

Embora os índices tenham tido melhora, ainda nos mantêm na incômoda marca de 

sermos um dos países com a maior taxa de analfabetismo no mundo, à frente de países 

com menores  índices de desenvolvimento humano que o nosso. 

A efetivação de uma educação básica de qualidade envolve a coordenação das 

políticas nacionais pela União e o desenvolvimento de políticas articuladas entre os 

diferentes entes federados. Na educação básica, em suas etapas e modalidades, cabe 

destacar o papel da instituição educativa, da gestão escolar, do currículo, dos professores 

da educação, dos projetos político-pedagógicos e institucionais, para articular qualidade, 

diversidade, inclusão e justiça social. 

Com os avanços instituídos na educação de jovens e adultos nos últimos anos, 

principalmente no âmbito do reconhecimento do direito humano fundamental em que se 

constitui a Educação em seu papel na sociedade contemporânea, a necessidade 

decompreensão dessas particularidades, para se levar em consideração as propostas 

político-pedagógicas, traz como primordial a compreensão sobre os sujeitos da EJA. 

Na busca pela compreensão desses sujeitos, passamos a identificar que estamos 

falando de um campo muito diverso, com muitas particularidades e especificidades. 
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O público da EJA constitui-se basicamente de pessoas jovens e adultas que de uma 

forma ou de outra são marcadas pela exclusão e para as quais a EJA se constitui no 

resgate de uma dívida social. 

Educar jovens e adultos é um desafio que temos que enfrentar para minimizar os 

efeitos negativos que séculos de exploração impingiram as classes populares. É 

necessário criar condições para que homens e mulheres desenvolvam suas competências 

para criar, intervir e dialogar, assumir seu lugar no mundo, compreendendo e resignificando 

a realidade.   

Reconhecer na EJA a diversidade como substantiva na constituição histórico-social-

cultural e étnico-racial brasileira exige superar aspectos colonizadores, escravocratas e 

elitistas. Exige, ainda, superar preconceitos e discriminação que reforçam as desigualdades 

que caracterizam a sociedade brasileira. Para que isso realmente aconteça, é necessário 

que haja uma mudança no nosso sistema educacional para um sistema mais justo, 

democrático e que realmente atenda a todos os indivíduos da sociedade. 

A EJA precisa de um trabalho mais construtivista, introduzindo-se a 

interdisciplinaridade e a transversalidade nos seus conteúdos. O resultado será a 

construção de um saber mais completo e menos fragmentado, assim a metodologia estará 

mais próxima da realidade e o aluno da EJA atenderá muito melhor o contexto social em 

que está inserido. Deve-se atribuir uma política forte de educação, voltada a adequar os 

conteúdos da escola e os modificando para esse segmento. É pensar no desenvolvimento 

de um sério trabalho e que este tenha significado na busca da formação de cidadãos 

críticos e autônomos de seu papel na sociedade e na tranformação social, levando em 

conta a diversidade do sujeito, com seus direitos políticos, sociais e civis garantidos. E para 

isso, devemos ultrapassar os ditos regionalismos, individualismos e etnocentrismos, 

políticos e identitários, e investir em uma proposta política de respeito à diversidade em sua 

amplitude. 

 A prática ideal seria estar sempre em busca da democracia, por uma sociedade solidária e 

igualitária, onde não existe ninguém melhor que ninguém.  

Acreditamos que somente assim conseguiremos garantir o respeito à diferença e à 

democracia, compreendendo e valorizando os direitos dos outros e os nossos, 

tomandocomo bandeira a discussão sobre a diversidade, já que a partir dela, poderemos 

fundamentar as nossas expectativas e necessidades, principalmente de forma agregadora, 

dialógica e democrática. 
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Nessa direção, necessitamos que o poder público invista em políticas de Estado; 

mobilize a comunidade acadêmica para pensar nos aspectos pedagógicos que envolvem o 

tema; e, principalmente, que articule os programas governamentais já existentes, 

viabilizando uma política social mais integrada. 

Educação básica para todos significa dar às pessoas, independente da idade, a 

oportunidade de desenvolver seu potencial, coletiva ou individualmente. Não é apenas um 

direito, mas também um dever e uma responsabilidade para com os outros e com a 

sociedade. É fundamental que o reconhecimento do direito à educação continuada durante 

a vida seja acompanhado de medidas que garantam as condições necessárias para o 

exercício desse direito.  

A EJA deve ser pensada dentro da perspectiva dos sujeitos que a referida 

modalidade pertencem, sujeitos com histórias de vida, conteúdos, participação na 

sociedade, não é possível deixar de lado a identidade dessas pessoas.  

Os alunos da EJA sofrem com sua condição de oprimido, mas muitos ainda não 

estão cientes dessa situação. Assim se faz necessário uma formação crítica-reflexiva na 

qual eles possam pensar sua condição, entendê-la e poder modificá-la. 

Paulo Freire traz dentro da discussão da EJA, uma educação transformadora e 

libertadora, na qual os sujeitos despertem sua consciência em relação à sua condição: 

 

[...] a prática da liberdade só encontrará adequada expressão 

numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de 

reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua 

própria destinação histórica [...] (FREIRE, 1987, p.09). 

 

 

Percebe-se, portanto, que a Educação de Jovens e Adultos, apresenta-se como 

questão ampla e complexa, que não será resolvida apenas em nível de decisões 

governamentais, ma, exige o engajamento de todas as pessoas que acreditam no potencial 

humanizador e transformador da educação, oportunizando a inserção crítica e participativa 

de seus usuários nos destinos da sociedade.  

Identificar e compreender as relações e implicações que rodeiam a Educação de 

Jovens e Adultos se faz necessário, mas antes é indispensável olhar para o jovem com 

intuito de conhecer sua trajetória e seus anseios a fim de construir uma prática educativa 

onde seja valorizada a vivência e a particularidade dos alunos. Enfim, tornar esta prática 



 

27 
 

concreta e significativa em seu desenvolvimento, compreendendo de fato que o 

analfabetismo e os aspectos subjacentes estão para além de uma questão pedagógica. 

São também, uma questão social, política e pessoal.  

Se partirmos do pressuposto que os alunos pertencentes à modalidade da EJA 

possuem particularidades e anseios, do nosso ponto de vista, esse tipo de estudante tenta 

ratificar e conquistar seu espaço como sujeito social capaz e responsável pela construção 

do conhecimento. 

Por isso, este nos leva a pensar em qual seria o posicionamento do educador 

quanto mediador e construtor do processo educacional, uma vez que a educação passa a 

ser compeendida como minstrumento de intervenção e dispositivo para o pensamento 

crítico e reflexivo. 

Freire (1996) aponta a importância do olhar e reconhecer o aluno no contexto social 

e pessoal. Sendo este necessário e fundamental para realizar uma prática pedagógica que 

seja emancipatória, visando torná-los indivíduos capazes de transformar a própria 

realidade. 

O educador deve ter consciência do seu posicionamento enquanto mediador do 

processo. Deve compreender que na sua condição como sujeito, ele também é 

responsável e aprendiz na construção do conhecimento. Quanto mais capacidade o 

professor tiver de pensar sobre a própria prática, maior será a sua capacidade de 

mudança. 

No que se refere à formação dos docentes, levando em consideração as 

especificidades que a EJA nos apresenta, a formação básica e continuada desses 

educadores exige um novo paradigma. 

A maioria dos educadores da EJA, não possui uma formação especializada para 

atender este público. Esta modalidade tem sido ocupada por profissionais sem formação 

específica que trazem consigo uma formação inicial e acadêmica adquirida em curso de 

Licenciatura, ou até mesmo sem nenhuma formação superior. O que acarreta certa 

fragilidade na prática cotidiana desses profissionais que se veem obrigados a desenvolver 

um trabalho sem uma base de conhecimento mais consistente na área específica da EJA, 

tão necessária ao trabalho. 

A existência de uma política educacional que não atende as expectativas da 

realidade, condições de trabalho precário, falta de material específico com linguagem 

própria para o público alvo, pouco investimento dos poderes públicos para a modalidade, 

infantilização, heterogeneidade de alunos na mesma sala, falta de qualificação ou incentivo 
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para os educadores, baixa autoestima dos alunos e programas governamentais 

assistencialistas, são todas questões e obstáculos pertinentes. Todos estes elementos 

estão presentes no desenrolar do processo educacional exigindo constantemente por 

mudanças de todos aqueles envolvidos. 

Assim, diariamente, novos desafios e problemáticas emergem e se agregam à 

prática educativa como um todo. E a educação, por sua vez, reclama por novos 

posicionamentos e paradigmas educacionais visando, consequentemente uma educação 

ativa, transformadora e comprometida com um trabalho que enfatiza o respeito e os 

propósitos da educação em si. 

Diversos estudiosos têm analisado a escola privilegiando o professor como 

interlocutor e o aluno e suas experiências ficam secundarizados. Muitas pesquisas 

realizadas na EJA, quando investigam o aluno, o fazem a partir de categorias específicas, 

como aluno trabalhador, aluno do curso noturno, aluno em processo de alfabetização. 

Pesquisas apontam  que os alunos também avaliam o conhecimento que lhes é transmitido 

e a escolarização é considerada importante enquanto valor social. Há um reconhecimento 

da função e importância da escolarização desde que esta se torne rentável 

economicamente. Os investimentos na escolarização objetivam sempre a garantia de um 

futuro melhor. O conhecimento considerado necessário é apenas aquele que os ajude a 

arrumar um emprego melhor, pois só para isso consideram o estudo importante. 

Para ainda avançarmos na discussão, acreditamos que, conforme o Documento 

Base da Conferência Nacional de Educação Básica,“é importante que [compreendamos] 

que a luta pelo reconhecimento e o direito à diversidade não se opõe a luta pela superação 

das desigualdades sociais”. Pelo contrário, ela coloca em cheque a forma brutal pela qual 

as diferenças vêm sendo historicamente tratadas na sociedade, na escola e, 

principalmente, nas políticas educacionais. 
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CAPITULO II 

 

A Educação de Jovens e Adultos no município de Angra dos Reis 

 

A Educação de Jovens e Adultos em Agra dos Reis, como uma modalidade do 

Ensino Fundamental, foi criada em 2007, mas a cidade possui um histórico de atuação 

neste campo desde o início dos anos de 1990, momento em que a política local, através 

da educação de adultos, procurou incluir seus moradores em um processo de 

participação popular e democratização da gestão no município, com a implantação do 

Curso Regular Noturno e do Movimento de Alfabetização (MOVA-ANGRA). Desde 

então, a Lei 2.582/2010, que aprovou o Plano Municipal de Educação, traçou as 

diretrizes e metas desta modalidade na cidade. 

A demanda pela Educação de Jovens e Adultos no município é concentrada no 

Ensino Fundamental, sendo a maior procura de vagas para as fases iniciais da EJA, 

principalmente nos sertões e ilhas. 

Atualmente são 13 escolas na rede municipal que possuem a Educação de 

Jovens e Adultos e cerca de 3.500 alunos na modalidade. 

No ano de 2007 foi implementada em Angra dos Reis a Educação de Jovens e 

Adultos em regime presencial, com temporalidade de quatro anos para a conclusão do 

Ensino Fundamental, sendo os dois primeiros correspondentes aos Anos Iniciais (I 

Etapa) e os dois últimos, equivalentes aos Anos Finais (II Etapa). 

A duração mais comum para a formação é de cinco anos, sendo o primeiro 

dedicado à alfabetização. Caso o aluno já seja alfabetizado, a formação se dá em 

menos tempo. Na unidade da Escola Municipal Cleuza Jordão, na Japuíba, a duração é 

de oito anos. 

Dentre as escolas, existe uma que trabalha com a EJA anual em séries. As 

demais são semestrais e organizam as turmas por fase. Estas também funcionam com 

classes multisseriadas. Geralmente são duas fases em uma, porque não conseguiram 

preencher o número de alunos previsto para cada fase. 

A EJA em Angra dos Reis é diferenciada de outros municípios do estado do Rio 

de Janeiro pela maneira e pelos objetivos que esta pretende que seus alunos alcancem. 

É uma perspectiva de trabalho diferenciado que visa atender a realidade do aluno e tem 
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uma estrutura montada para a sua política, possuindo uma coordenação de EJA que se 

encontra na Secretaria de Educação do município. 

O Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025, aprovado pela Lei 

nº13.005, de 24 de junho de 2014, propõe: 

 

Elevar a escolaridade média da população maior de 15 anos de 

idade, de modo a alcançar um patamar mínimo de 10 anos de 

estudo até o quinto ano de vigência desta lei e 12 anos de 

estudo até o último ano de vigência desta lei, para as 

populações do campo e/ou comunidades de menor escolaridade, 

bem como igualar a escolaridade média entre os negros e não 

negros e indígenas, com vistas à redução das desigualdades 

educacionais. (Meta 8) 

 

Oferecer Ensino Fundamental e Médio gratuito, com estrutura e 

currículos adequados para jovens, adultos, idosos, populações 

intinerante e do campo, caiçaras, indígenas e quilombolas, 

preferencialmente nas próprias comunidades, garantindo 

condições de acesso, permanência e conclusão, com 

infraestrutura adequada de funcionamento. (Meta 8.3) 

 

Oferecer, no mínimo, 5% das matrículas de Educação de Jovens 

e Adultos, nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma 

integrada à educação profissional. (Meta 10) 

 

 

Pautados nas Diretrizes Curriculares para EJA e na Matriz de Referência 

Curricular, constituiu-se um currículo específico, com uma metodologia apropriada, para 

que jovens e adultos contribuam com mais criticidade perante o seu cotidiano. 

De acordo com o Boletim Oficial do município de Angra dos Reis nº 260, de 21 de 

maio de 2010, fica estabelecida a Resolução da Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia Nº 002, de 16 de maio de 2010, que se fundamenta no Artigo 37 e seus 

parágrafos 1º e 2º da LDB 9394/96. 
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Art. 1º - A educação de jovens e adultos (EJA) na Rede 

Municipal de Educação se apresenta com as seguintes 

temporalidades: 

 

§ 1º - A EJA 8 (oito) anos funcionará na E.M. Profª. Cleusa 

Fortes de Pinho Jordão e E.M. de Educação de Surdos (EMES). 

a – I etapa com IV fases e duração de 01 (um) ano cada fase; 

b – II etapa com IV fases e duração de 01 (um) ano cada fase. 

 

§ 2º - A EJA 5 (cinco) anos funcionará nas demais unidades 

escolares do turno noturno. 

a – I etapa com IV fases sendo a I e II fases com duração de 01 

(um) ano cada fase e as fases III e IV com duração semestral, ou 

seja, 06 (seis) meses cada fase; 

b – II etapa com IV fases, sendo cada fase com duração 

semestral, ou seja, 06 (seis) meses cada fase. 

 

 

É importante ressaltar que o aluno da EJA não é desmerecido em momento 

algum, porque este deve aprender os mesmos conteúdos do ensino regular, apenas o 

que modifica é a carga horária, dependendo da série/ano de escolaridade, daí a 

importância de uma matriz curricular adequada a essa modalidade de ensino. 

O ensino da EJA não deve ser de menor qualidade, mas sim um curso que 

adapte o seu currículo de acordo com a realidade do seu público – jovens, adultos e 

idosos. 

A EJA garante espaço específico para a formação de professores dessa 

modalidade, tanto inicial como continuada, priorizando o aspecto qualitativo nos cursos 

ofertados. 

Nas escolas, todos os professores que atuam na EJA tem uma coordenação com 

carga horária semanal de reunião, desenvolvendo trabalhos extraclasses. Os 

coordenadores se reúnem mensalmente com os professores. Nessas reuniões são 

discutidos vários temas sobre a EJA, como ela está organizada e principalmente se a 

estrutura está atendendo as necessidades dos alunos. 

Atualmente grande parte da oferta de EJA está concentrada no horário noturno, 

de segunda à sexta-feira, entretanto, existe necessidade de ampliá-la para o diurno. 
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A EJA em Angra também atende a população indígena Guarani e a pescadores 

das ilhas. 

No ano de 2014, um grupo de 25 estudantes do projeto de Educação de Jovens e 

Adultos da aldeia guarani de Angra dos Reis recebeu o diploma de conclusão dos anos 

finais do ensino fundamental. Essa foi a primeira turma indígena em modalidade 

totalmente presencial a se formar no ensino fundamental em todo o Estado do Rio. 

O Projeto EJA Guarani é realizado pela prefeitura municipal e oferece a 

escolaridade aos indígenas da única aldeia oficialmente demarcada do Rio de Janeiro. 

O Projeto EJA Guarani é coordenado pela Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia  e acontece na Escola Municipal Professor Francisco de Assis de Oliveira 

Diniz, no bairro Bracuí. 

As aulas do EJA Guarani fazem parte de um projeto de educação escolar 

específico, diferenciado, intercultural e bilíngue. 

A Aldeia Sapukai possui aproximadamente 500 moradores. O projeto conta com a 

atuação de docentes da rede municipal de Angra dos Reis, com a Coordenação 

Pedagógica da Secretaria de Educação do município, em parceria com a Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e a 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). 

O município buscará, junto ao governo de estado, autorização para abrir uma 

turma de ensino médio na aldeia, com ênfase no curso de formação de professores, 

para que possa formar mais educadores indígenas. 

No ano de 2015, a Secretaria de Educação Municipal, em parceria com a 

Secretaria de Pesca e Agricultura, realizou na Praia da Longa, Ilha Grande, a formatura 

da primeira turma de ensino fundamental do programa de Educação de Jovens e 

Adultos Pescadores (EJA Pescadores). Quinze alunos se formaram pela turma, que 

iniciou os estudos em 2013, na Escola Municipal Thomaz Henrique Mac Cormick. 

Seguindo a linha da pedagogia da alternância, a EJA Pescadores tem como 

característica uma temporalidade com o período de convivência em sala de aula e outro 

no mar, tornando-se possível diminuir a evasão escolar de alunos pescadores. 

Além dos alunos pescadores, a modalidade também abrangeu moradores da Ilha 

Grande que mesmo não sendo pescadores, tem sua vida profissional voltada ao 

calendário pesqueiro. 

Os conteúdos ministrados em sala abordaram temas diretamente ligados à 

realidade do aluno, quebrando o paradigma do ensino diferente da realidade que, assim 
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como na educação popular, valoriza os saberes prévios do povo e suas realidades 

culturais na construção de novos saberes.  

A EJA em Angra dos Reis atende a diversidade dos seus sujeitos. Possui também 

uma experiência com educação profisional em parceria com a UFRJ de Campos iniciou 

no município uma experiência com o PROEJA4 com a elevação escolar atrelada a 

formação profissional de mecânica de motores de barco. 

Observamos que ao longo dos anos a EJA em Angra dos Reis desenvolveu-se 

muito e respeitar suas características é de suma importância para que ocorra uma 

atuação do ensino-aprendizagem para seus alunos, por isso o professor deve investigar 

quais são as necessidades de seus alunos e saber como transformá-las em 

conhecimentos. 

O papel do professor da Educação de Jovens e Adultos tem grande importância 

para a vida dos alunos fora do ambiente escolar, porque é através do modo de como 

este promove as suas aulas é que vai despertar nesse estudante o interesse ou o 

desinteresse pelos estudos. 

É papel do professor da EJA saber explorar todo tipo de conhecimento, 

enriquecendo e transformando coisas que acontecem no dia a dia de seus alunos. 

Desse modo, o aluno da EJA vê a escola como um lugar que faz parte da sua realidade, 

e não mais um local de ensino. 

 A relação existente entre os professores e coordenadores da EJA é fundamental 

para levantar questões sobre como está o funcionamento da EJA, quais são os aspectos 

positivos e negativos, quais os avanços e objetivos alcançados, tudo isso faz com que a 

EJA seja valorizada. 

O que deve ser levado em consideração é como o professor deve fazer para 

contextualizar a realidade dos alunos com os conteúdos que devem ser trabalhados em 

determinado período de tempo, porque cada aluno possui um tipo de experiência e 

conhecimentos diferentes. 

 É importante destacar como o aluno da Educação de Jovens e Adultos é tratado 

nesse ambiente. Ele não deve ser visto como uma criança, mas sim como um adulto que 

busca algo que ainda não conseguiu aprender ou conhecer. 

                                                           
4 Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos. É baseado no Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 e tem como objetivo 
ofertar cursos de Educação de Jovens e Adultos com Educação Profissional. 
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Segundo os coordenadores da EJA , algumas escolas do município, atualmente 

se encontram em dificuldades financeiras, enfrentando graves problemas, 

principalmente de estrutura, iluminação, imobiliário, material pedagógico etc. 

Esses problemas são muito aparentes. No estágio da disciplina de EJA e nas 

visitas às escolas pude observar de perto essas dificuldades.  

Infelizmente, os alunos ainda encontram uma escola voltada para o público 

infantil. O material didático disponível não atende a realidade dos alunos jovens e 

adultos, assim como os equipamentos não são pensados para esse público. Os livros 

das escolas que possuem biblioteca são livros didáticos voltados ao púlico infantil. 

Muitas vezes os professores que atuam na EJA são os mesmos do ensino regular 

e não sabem como transformar o mesmo conteúdo para atender ambas as turmas de 

maneira diferenciada. Geralmente trabalham os conteúdos de forma infantilizada com os 

alunos da EJA. 

Os professores não levam em consideração uma turma multisseriada e muito 

menos a diversidade que existe na EJA, com alunos de faixas etárias tão diferentes. Não 

observei nada de diferente, de inovador. Na maioria das escolas visitadas não há 

nenhum tipo de exposição de trabalhos desenvolvidos pelos alunos da EJA. Os 

professores não fazem planejamento, não utilizam metodologias diferenciadas, tudo é na 

base do improviso.  

Durante as entrevistas, os professores esclareceram que não fazem planejamento 

porque atuam na EJA há anos e já sabem quais os conteúdos a serem trabalhados com 

as turmas, mas segundo os coordenadores, os professores que atuam na EJA em Angra 

têm o perfil para atuar na modalidade. 

Podemos observar que a prática não se relaciona com a teoria existente nas 

políticas educacionais da EJA. Como um trabalho de concepção conservadora, 

tradicional, pouco inovador, pode acreditar na transformação do ser humano? 

Precisamos dar sentido para EJA. Muitos alunos estão gastando o seu tempo para estar 

ali. Muitos querem aprender, mudar sua condição, e a Lei está aí para garantir os 

direitos dessa modalidade de ensino. 

Acredito que esta forma de ensino seja mais para aqueles que necessitam de um 

certificado de conclusão do que para aqueles que realmente desejam a troca de 

experiência e de conhecimento. 

Outra questão que se deve levar em consideração é a evasão na EJA. A evasão 

geralmente ocorre por se tratar de pessoas que trabalham durante o dia e a noite tem 
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que ir para a escola. Lá elas não encontram um local motivador e por isso acabam 

desistindo dos estudos. 

Outro ponto que leva o estudante da EJA a deixar a escola é a dificuldade de 

aprendizagem, e isso está diretamente ligado às metodologias utilizadas pelos 

professores, à formação desses professores e principalmente à inexistência de uma 

política educacional que delimite com clareza o fazer pedagógico nas classes de jovens 

e adultos. 

Cada vez cresce mais o número de jovens na EJA. Muitos são os que 

fracassaram no ensino regular. O que se vê hoje é um grande índice de reprovação de 

jovens no ensino regular e estes estão sendo encaminhados para a EJA, o que acaba 

fazendo com que esta modalidade de ensino se torne um depósito de adolescentes que 

possuem dificuldades de aprendizagem e mau comportamento no diurno. 

A inexistência de uma articulação entre as diversas esferas administrativas e de 

controle das estatísticas relativas ao atendimento da EJA, em todas as suas 

formatações, tem prejudicado ações mais eficazes nesse campo, principalmente no que 

tange à continuidade dos recém-saídos das classes de alfabetização vinculadas aos 

programas que objetivam a superação do analfabetismo de jovens e adultos, a partir dos 

quinze anos de idade.   

Acredito que a Educação de Jovens e Adultos tem um papel fundamental em 

recuperar esses jovens e também oportunizar o conhecimento para os adultos e idosos. 

É fundamental que os professores sejam capacitados nessa modalidade de 

ensino, que conheçam o histórico da EJA e percebam como é fundamental e importante 

o trabalho com essa modalidade. 

A prática da práxis tem que acontecer, o letramento é fundamental como também 

a alfabetização matemática. E tudo isso tem que estar inserido no cotidiano escolar 

exatamente como está diretamente envolvido no dia a dia dos estudantes. 

As escolas atualmente estão trabalhando e observando a EJA a partir da 

experiência de um grupo focal e, segundo os coordenadores, pretende-se criar um 

material específico para a EJA.  

A prefeitura de Angra dos Reis criou em 2013 um documento onde estabelece os 

princípios norteadores da política educacional do município de Angra dos Reis, que são 

divididos em três eixos: qualidade de ensino, gestão democrática e educação inclusiva. 

Cada um tem seu próprio objetivo a ser alcançado e juntos se integram a um princípio, 

que é a valorização do servidor. 
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Portanto, o objetivo é trabalhar conteúdos que os alunos possam utilizar além da 

escola, reinteirando-os na sua vida diária, respeitar as diferenças, partindo de um 

princípio igualitário, envolvendo a democracia e o respeito à diversidade e construir uma 

educação de qualidade, que respeite a necessidade de cada aluno. 

Tudo isso torna-se muito importante a partir da visão de que a EJA precisa 

realmente de um trabalho onde sejam traçados objetivos significativos, pois ele estará 

atendendo a uma classe desfavorecida historicamente e que precisa ter suas estruturas 

restabelecidas com dignidade e respeito. Não cabe olharmos para uma modalidade de 

ensino pensando em ensinar palavras soltas, onde não se atribui um valor social e 

cultural. 

A EJA precisa de um trabalho mais construtivista, pautado na interdisciplinaridade 

e na transversalidade dos seus conteúdos. O resultado será a construção de um saber 

mais completo e menos fragmentado, com uma metodologia mais próxima da realidade 

dos alunos, onde estes compreenderão muito melhor o contexto social onde estão 

inseridos. 

Deve-se atribuir uma política forte de educação, voltada a adequar os conteúdos 

escolares e os modificando para esse segmento. É pensar no desenvolvimento de um 

trabalho sério, que tenha significado na busca da formação de cidadãos críticos, 

autônomos, conscientes do seu lugar na sociedade e na transformação social. Levando 

em conta a diversidade do sujeito, com seus direitos políticos, sociais e civis garantidos. 

De modo geral, a Educação de Jovens e Adultos de Angra dos Reis está a cada 

dia trabalhando em uma perspectiva para atender as necessidades de seus alunos, 

implementando políticas de inclusão, criando Centros de Atendimentos Educacionais 

Especializados, garantindo os direitos e dando oportunidades para serem incluídos na 

sociedade, conforme veremos no capítulo seguinte. 
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CAPITULO III 

 

A Escola Municipal de Educação de Surdos de Angra dos Reis 

 

As descrições e considerações relatadas neste capítulo foram catalogadas e 

baseadas no trabalho de campo realizado na Escola Municipal de Educação de Surdos 

de Angra dos Reis. 

 A opção pela abordagem qualitativa deu-se pelo caráter vivencial e pela 

possibilidade de estabelecer uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre este e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito. 

O levantamento de dados foi realizado por meio de visitas à escola pesquisada 

e entrevistas semiestruturadas com os professores, alunos e demais profissionais da 

Instituição. É um procedimento útil para a pesquisa exploratória e tem como vantagens 

o conhecimento direto da realidade, quantificação, economia e rapidez. 

A pesquisa baseou-se também na observação participante. Visitou-se o espaço 

físico da Instituição, observando-se  as atividades realizadas em sala de aula, onde foi 

possível a participação do pesquisador e ser observada a interação professor/aluno. 

A comunicação entre o pesquisador e os alunos ocorreu através da língua de 

sinais, algumas vezes com auxílio de uma intérprete.  

Os dados da pesquisa foram complementados com outros procedimentos. 

Buscou-se apoio teórico, levantamentos estatísticos relevantes à pesquisa e outras 

pesquisas em fontes oficiais. 

Os instrumentos de investigação foram elaborados no intuito de subsidiar 

necessidade de obter informações que pudessem demonstrar com autenticidade a 

realidade do projeto de inclusão que se encontra em curso na escola que foi escolhida 

para a referida pesquisa. 

Dessa forma, foram entrevistados todos os profissionais que atuam na escola, 

no intuito de apresentar uma dimensão correta acerca da realidade do projeto de 

inclusão naquelas turmas de Educação de Jovens e Adultos. 

Acredita-se que os dados levantados nesta pesquisa terão indicativos de como 

tem sido efetivada a inclusão desses alunos em termos quantitativos, possibilitando, a 

partir das teorias relacionadas à educação inclusiva no campo da surdez, uma análise 
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qualitativa desses dados, na busca por uma educação efetivamente “inclusiva” para os 

surdos. 

 

 

3. 1 – A Escola Municipal de Educação de Surdos - EMES 

 

Com uma história de muitas lutas e conquistas, a educação de surdos iniciou no 

município de Angra dos Reis em 1990, e a primeira turma, composta por cinco alunos, 

ocupou uma sala cedida pelo Colégio Estadual Dr. Artur Vargas (CEAV). Eram alunos 

de diferentes idades e níveis de conhecimento, a maioria oriundos da Instituição 

Pestalozzi. Em 1992, devido ao aumento quantitativo de alunos, a turma foi transferida 

para a Escola Municipal Professor José Américo Lomeu Bastos, onde começou o 

processo de alfabetização em português a na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Após buscas por importantes parcerias – com a Secretaria Municipal de Saúde, 

O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e a Associação de Pais e Amigos 

dos Deficientes Auditivos (APADA) – em 10 de março 2003, o município criou um 

decreto dando início oficialmente à Escola Municipal de Educação de Surdos (EMES). 

Foi quando a primeira turma de surdos concluiu o Ensino Fundamental. 

Hoje, a unidade possui 68 alunos matriculados e funciona provisoriamente em 

uma casa alugada pela Prefeitura de Angra dos Reis, na Rua Milton Basílio Pereira, no 

Parque das Palmeiras, até que seu espaço definitivo, o Centro de Educação Municipal 

para Alunos com Necessidades Educacionais Especiais- CEMANEE, fique pronto. 

A EMES possui 43 funcionários, sala de diretoria, sala de professores, 

secretaria, cinco salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, cozinha, refeitório 

e três banheiros. 

Por ser uma casa adaptada, a EMES enfrenta algumas dificuldades em seu 

espaço físico. A escola possui escadas que inviabilizam o acesso de alunos 

cadeirantes. Esse fator esbarra na questão da acessibilidade. 

Segundo a diretora da unidade, que há 20 anos trabalha com educação de 

surdos, toda a metodologia é pautada na educação bilíngue, que tem como princípio a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como a primeira língua, e a Língua Portuguesa 

(na modalidade escrita) como segunda língua. Nesse sentido, a Língua Portuguesa é 

inserida na modalidade escrita em sala de aula e na modalidade oral com 

acompanhamento de fonoaudiólogos. 
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A proposta de educação bilíngue, segundo Skiliar (1998), busca respeitar o 

direito do sujeito surdo, no que se refere ao acesso aos conhecimentos sociais e 

culturais em uma língua que tenha domínio. 

A EMES é uma escola especializada em educação de surdos. Atualmente, o 

atendimento em escolas especiais tem sido alvo de severas críticas, pois impede que 

o aluno especial conviva com pessoas sem deficiências, podendo assim retardar o seu 

desenvolvimento e tornar-se um espaço de exclusão e assistência social, mostrando 

parecer intolerável conviver com as diferenças, despertando na sociedade sentimentos 

de menos valia para com os indivíduos deficientes por julgá-los incapaz de 

participarem de contextos sociais.  

O disposto no artigo 5º da Resolução CNE/CEB 2/2001, que define quem são 

os alunos com necessidades educacionais especiais, o Parecer CNE/CEB 17/2001 

contém uma reflexão acerca da população tradicionalmente atendida pela educação 

especial: 

 

alunos que apresentam deficiências (mental, visual, 

auditiva, física/motora e múltiplas); condutas típicas de 

síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou 

psiquiátricos, bem como de alunos que apresentam altas 

habilidades/superdotação. (BRASIL, 2001b. p. 19) 

 

Esta definição também está presente no documento Política Nacional de 

Educação Especial como referente às necessidades educacionais especiais (BRASIL, 

1994). Contudo, essa categoria foi ampliada na Declaração de Salamanca5, onde 

considera-se também população atendida pela educação especial as crianças com 

deficiência e crianças bem dotadas, crianças que vivem nas ruas, crianças de 

populções distantes ou nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais 

e crianças de outros gupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados. 

Contudo, não foi sempre assim este caminhar até a Declaração de Salamanca. A 

educação da pessoa deficiente trilhou trajetórias árduas, penosas que refletem até 

hoje, nos valores presentes na sociedade e na educação como um todo. 

                                                           
5 Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada em junho de 1994, na cidade 
espanhola de Salamanca. Trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. 
A questão central sobre a qual a Declaração de Salamanca discorre é a inclusão de crianças, jovens e adultos 
com necessidades educacionais especiais. 
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A proposta educacional na qual a EMES se baseia está idealizada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que por sua vez estáfundamentada na 

Constituição Federal de 1988 e na Delaração de Salamanca (1994).A LDB traz em 

seus artigos, especificamente 58 e 59, fundamentos e princípios para uma educação 

inclusiva de qualidade que atenda a todos os educandos através de adequações 

específicas para atender as necessidades dos portadores de deficiências. 

 

Art. 58 . Entende-se por educação especial a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, 

escolas ou serviços especializados, sempre que, em função 

das condições específicas dos alunos, não for possível a 

sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

 

Art. 59 . Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas 

necessidades.   

 

Segundo o documento base do Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-

2025: 

 

Meta Municipal: garantir acesso, permanência, participação 

e aprendizagem, para a população público- alvo da 

Educação Especial, em todos os níveis, etapas e 

modalidades e no atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de um sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

 

 

Os objetivos específicos da EMES são: 
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 Desenvolver nos alunos uma maior competência linguística no que se 

refere às habilidades de leitura e escrita; 

 Contribuir para o aumento de conhecimento da Língua Portuguesa, no 

que se refere ao seu uso formal e social; 

 Oferecer à comunidade escolar oportunidade de utilizar os recursos dos 

livros didáticos apropriados às suas especificidades no aprendizado de 

Língua Portuguesa; 

 Aproximar os pais da escola, permitindo um intercâmbio maior entre a 

escola e a família, tornando os pais parceiros dp processo de 

aprendizagem dos filhos. 

 

A proposta do Projeto Político Pedagógico da EMES visa autonomia do aluno e 

o pleno exercício da cidadania. Todo o trabalho com planejamento é desenvolvido pelo 

livro Matriz Curricular oferecido pela Secretaria municipal de Educação. 

 

A EMES vem ao longo de mais de uma década de história, 

buscando caminhos para o reconhecimento e o respeito 

pela diferença e especificidade das pessoas surdas. O que 

envolve a questão lingüística e cultural desta comunidade 

que desde 1880, no Congresso de Milão, luta pelo direito à 

sua língua. Muitos foram os embates e discussões até 

chegar no século XXI onde se adquiriu o direito ao uso legal 

da LIBRAS, de acordo com a Lei nº 10.436/2002 e o 

Decreto nº 5.626/2005. (EMES – PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2007/2008) 

 

É necessário que o surdo aprenda o português, mesmo sendo a LIBRAS sua 

língua materna, pois a Lei nº 10.436, de 24/04/2002, dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS) como meio de comunicação de pessoas surdas (BRASIL, 2005). 

Especificamente no Art. 4º - parágrafo Único: “A Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, não poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa”. 

Ou seja, ele deve ser conhecedor e fluente em ambas as línguas, mas, o português 

envolve uma complexidade de fatores para sua alfabetização, meios dos quais os 

surdos não tem acesso. 
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A LIBRAS é independente da Língua Portuguesa. Quanto mais cedo uma 

pessoa surda aprender a Língua de Sinais, mais facilmente ela terá conhecimento de 

mundo e mais rápida será a sua aprendizagem. 

Os alunos surdos têm um processo de alfabetização singular. Na EMES, eles 

são alfabetizados de forma que suas habilidades sejam valorizadas de modo a 

desenvolver suas competências. Nesse sentido, a escola possui uma metodologia 

própria, onde desenvolve um trabalho através de imagens e prioriza  Língua Materna 

dos surdos, a LIBRAS, para posteriormente trabalhar com a segunda Língua, a 

Portuguesa.  

Segundo o depoimento de uma professora, os surdos aprendem a ler e a 

escrever de forma natural, como os ouvintes. Devemos lembrar que cada sujeito é 

único e cada um tem sua forma de aprender. 

 Os desafios encontrados para alfabetizar um aluno surdo são os mesmos que 

um professor alfabetizador de ouvintes encontra. O desafio maior é oferecer uma 

aprendizagem prazerosa e significativa para os alunos. Para isso é necessário 

empenho, pesquisa, dedicação, pois nem sempre o que é bom para um aluno será 

bom para os outros.  

Aí está o desafio, buscar estratégias para que todos aprendam da melhor forma 

e desenvolvam suas potencialidades. Por isso a importância da utilização de recursos 

visuais, eles facilitam a compreensão dos surdos.  

O ensino de LIBRAS, conforme diz um outro professor da instituição escolar, 

possibilita o surdo a se expressar de forma natural com uma língua que é dele por 

excelência, a língua de sinais. Ele ainda observa que o aluno, após conhecer e 

aprender a LIBRAS, se expressa melhor e se reconhece como integrante da 

comunidade surda, assumindo a sua identidade. 

Com o bilinguismo, há uma grande melhora na relação do surdo com o mundo 

ouvintista. A sociedade atual é uma sociedade de ouvintes, na qual o deficiente 

auditivo sente-se excluído. No entanto, ao assumir sua identidade surda e tendo tido 

uma educação bilíngue, o surdo poderá estabelecer uma comunicação, ainda que 

limitada devido a sua falta de audição, com o mundo ouvinte; poderá se comunicar 

através da escrita, uma vez que, com o ensino bilíngue, o indivíduo surdo pôde 

aprender a modalidade escrita da Língua Portuguesa. Então, com o ensino de LIBRAS 

juntamente com o ensino da linguagem escrita, observa-se que há uma grande 

melhora na forma de expressão do surdo e na sua comunicação com o mundo ouvinte. 
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As diferentes formas de proporcionar uma educação 

bilíngue em uma escola dependem de decisões político-

pedagógicas. Ao optar-se em oferecer uma educação 

bilíngue, a escola está assumindo uma política linguística 

em que duas línguas passarão a co-existir no espaço 

escolar. (QUADROS, 2006, p.18) 

 

A Escola Municipal de Educação de Surdos atende alunos surdos e com 

deficiência auditiva de todas as idades, do Ensino Fundamental (pré-escola ao 9º ano) 

a EJA. Estes alunos têm diagnósticos de surdez severa à profunda e também alunos 

com perda auditiva leve a moderada. Além disso, a unidade também dispõe de uma 

Sala de Recursos para atender esses próprios alunos ou alunos de outras escolas, 

que necessitam de complementação educacional. 

As Salas de Recursos Multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, 

mobiliário e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do Atendimento 

Educacional Especializado – AEE. 

Todo trabalho realizado pela Instituição acompanha a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva e está de acordo com a 

Resolução CNE/CEB, nº 04/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial.   

 

Art. 1º. Os sistemas de ensino devem matricular os alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 

ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). 

 

Art. 2º. O AEE tem como função complementar ou 

suplementar a formação do aluno por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e 

estratégias que eliminem as barreiras para sua plena 

participação na sociedade e desenvolvimento de sua 

aprendizagem. 
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A Sala de Recursos da EMES oferece um trabalho pedagógico especializado, 

atendendo alunos com necessidades educacionais especiais incluídos em classes 

regulares. O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento do aluno em seus 

aspectos cognitivos, afetivos, sociais e psicomotores. 

Serviços/projetos oferecidos: 

 Estimulação Precoce, Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 AEE (Atendimento Educacional Especializado) na Sala de Recursos 

Multifuncional para alunos da própria U.E. e alunos com perda auditiva leve a 

moderada matriculados na Rede Municipal. 

 Atendimento Especializado para surdocegos. 

 NAD – Núcleo de Atendimento Diferenciado – Atendimentos a alunos surdos 

com comorbidades, sem linguagem. 

 EJA I e II Etapas / Núcleo de Convivência 

 Aula de LIBRAS, Serviço de intérprete e instrutor de LIBRAS. 

 Serviço de fonoaudiologia, psicologia e assistência social.  

 

É muito importante saber a diferença entre surdez e deficiência auditiva. 

Segundo a coordenadora da EMES, essa diferenciação é importante para que se 

entenda quais os atendimentos educacionais especializados são adequados para cada 

necessidade.  

A deficiência auditiva, trivialmente conhecida como surdez, consiste na perda 

parcial ou total da capacidade de ouvir, isto é, um indivíduo que apresente um 

problema auditivo. 

Por vezes as pessoas confundem surdez com deficiência auditiva. Porém, estas 

duas noções não devem ser encaradas como sinônimos. 

A surdez, sendo de origem congênita, é quando se nasce surdo, isto é, não se 

tem a capacidade de ouvir nenhum som. Por consequência, surge uma série de 

dificuldades na aquisição da linguagem, bem como no desenvolvimento da 

comunicação. 

Por sua vez, a deficiência auditiva é um défice adquirido, ou seja, é quando se 

nasce com uma audição perfeita e que, devido a lesões ou doenças, a perde. Nestas 
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situações, na maior parte dos casos, a pessoa já aprendeu a se comunicar oralmente. 

Porém, ao adquirir esta deficiência, vai ter de aprender a comunicar de outra forma. 

Os tipos de surdez são determinados considerando o período em que se dá a 

perda auditiva, ou seja, antes ou depois da aquisição da fala. 

Segundo Quadros (2006), existem dois tipos de surdez; a pré-linguistica ou pré-

lingual e a pós - lingual ou pós-lingüística. A primeira é congênita ou surgida em tenra 

idade, antes da aquisição da fala. Já a segunda é característica das pessoas 

ensurdecidas depois de adquirir linguagem. Os surdos pré-linguisticos não têm 

imagens auditivas e experiências mentais a que possam recorrer. Por nunca terem 

ouvido, não têm lembranças, imagens ou associações auditivas possíveis, ”nunca 

terão a ilusão do som”. São incapazes de ouvir seus pais e, como inconseqüência 

dessa impossibilidade, podem vir a ter acentuados atrasos lingüísticos. Contudo, 

conseguem ouvir vários tipos de ruídos e ser sensíveis a vibrações de toda espécie.   

Desta maneira, destacamos aqui a importância da escola de surdos, uma vez 

que esta tem sido apontada como lugar onde a pessoa surda e com deficiência 

auditiva conviva com seus pares, como uma forma de reforçar os laços desta 

comunidade. Portanto, a surdez é uma experiência constituída na relação com os 

outros ( surdos e ouvintes) e que permite ao indivíduo surdo inserir-se na sociedade 

por meio do bilinguismo. 

O processo de aprendizado de estudantes surdos e com deficiência auditiva 

passa por muitos debates. Enquanto a comunidade surda e que tem a LIBRAS como 

idioma batalha pelo direito de estudar em escolas bilíngues, o Ministério da Educação 

– MEC defende a inclusão dos alunos na rede regular de ensino e acredita que o ideal 

para os surdos é o ensino regular. 

Mas afinal, qual é a escola mais adequada para os surdos? 

Especialistas, pedagogos e demais profissionais acreditam na maior eficiência 

na escola especial.  

Para saber um pouco mais sobre este dabate, durante as entrevistas, esta 

pergunta foi feita aos profissionais da Escola Municipal de Educação de Surdos e 

especialistas da área,e segundo eles, o idealé a escola especial.  

De acordo com as declarações, no começo de sua jornada escolar, o surdo 

ainda não domina muito bem a LIBRAS, e, sendo esta a primeira língua do surdo, o 

ideal para a educação seja que ele se aproprie da língua, e para se apropriar deve ter 

acesso a uma escola especial, só com surdos. 
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O ensino regular seria mais viável para os surdos que estivessem cursando do 

quinto ano em diante, pois o surdo já se apropriou da língua e já pode aprender a 

segunda língua, o português escrito. 

Muitos pensam: os especiais devem ser incluídos na sociedade, então por que 

querem separá-los do mundo, os colocando em uma escola especial?  

Segundo os profissionais da EMES, não é bem assim que funciona. Se o surdo 

não se apropriar de sua língua, não saberá falar, nem com surdos nem com ouvintes, 

e será excluído caso continue desta forma. 

De acordo com um dos professores, se o aluno surdo for removido de sua 

comunidade escolar linguística e for colocado entre colegas que não o entendem, esse 

aluno terá seu estado emocional abalado e isso comprometerá a sua aprendizagem. 

 Mas por que o MEC enfatiza tanto o ensino regular para alunos especiais? 

Seria redução de custos? Seria a ideia de inclusão? 

No artigo 58 da LDBEN verificamos: “Parágrafo 1º: Haverá, quando 

necessário, serviços de apoio especializado, na rede regular, pra atender às 

peculiaridades da clientela de educação especial.” (LDBEN – 9.394/96) 

Se hoje contamos com uma lei que propõe e viabiliza alternativas para melhoria 

do ensino nas escolas, estas ainda estão longe, na maioria dos casos, de se tornarem 

inclusivas. O que existe em geral são projetos de inclusão parcial, que não estão 

associados a mudanças de base nas escolas e que continuam a atender aos alunos 

com deficiência em espaços separados, como as classes especiais e salas de recurso. 

Aqueles que defendem a inclusão entendem que as escolas especializadas não 

oferecem ambiente adequado para o aprendizado pleno e que um local com recursos 

variados e convívio entre ouvintes e surdos é mais propício à educação do que um 

lugar onde ficam isolados.  

Ribeiro (2003, p.47) salienta que “os sitemas de ensino, não estando  

preparados para acolher todos, acabam realmente excluindo os casos que, por sua 

complexidade, não têm no momento condições de atender, eximindo-se, a escola e os 

professores, do trabalho de pesquisa e de soluções mais apropriadas.”  

A LDB diz atendimento educacional especializado e não educação especial, não 

se justificando a manutenção de um ensino especial, apartado, isto é, não fazendo 

parte da estrutura principal.  

Mas falar de “Inclusão” é bastante difícil por ser um tema muito polêmico. Será 

que existe a inclusão?  
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Cremos que Educação Inclusiva não é sinônimo de “inclusão escolar”, é muito 

mais que isto. A “inclusão escolar” em escola regular, no caso dos surdos, é 

necessária quando não há, na localidade, outra proposta mais adequada. No entanto, 

há que se lutar pelo que é melhor para os surdos, e o melhor é que tenham uma 

escola que seja um verdadeiro ambiente linguístico natural para a aquisição precoce 

da Língua de Sinais. 

Não há dúvida de que devemos defender a ideia de “todos na escola” ou de “a 

escola para todos”. Entretanto, devemos perguntar: Todos na mesma escola? Uma 

escola que dê conta de todos?  

Propiciar escola para todos é considerar o constitucional direito à Educação, 

direito este que têm todos os brasileiros, indistintamente. 

Fala-se muito em Escola para Todos, mas geralmente não se diz que ESCOLA 

PARA TODOS NÃO É SINÔNIMO DE MESMA ESCOLA. 

Sim, a escola é um direito de todos, mas não a mesma escola, não a mesma 

proposta, pois a mesma escola não atende às necessidades e especificidades de 

todos.  

Segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – 

FENEIS, ao contrário do que se rotula, as escolas bilíngues não são segregacionistas, 

mas considera segregadora a atitude de impor que alunos surdos e ouvintes estejam 

no mesmo espaço sem que tenham as mesmas oportunidades de acesso ao 

conhecimento. Apesar de haver políticas públicas que garantam a formação 

continuada, os professores do ensino regular não possuem uma assistência de fato 

que os auxiliem a lidar com a realidade por eles enfrentada no seu dia a dia dentro de 

sala de aula e, além disso, muitas escolas regulares não possuem as classes 

especiais. Os professores estão despreparados e as secretarias de Educação não 

contratam intérpretes. Os alunos acabam frustrados por não entender nada e 

desistem.  

Dessa maneira, percebemos que a inclusão aparece em sua face mais 

paradoxal. Há a intenção do sistema de ensino em acolher a todos e matriculá-los 

porque se propõe a oferecer uma educação para todos. Por outro lado, em nome 

dessa inclusão, são criadas as situações mais adversas para alunos e professores. Os 

alunos surdos são inseridos nas classes comuns, mas uma educação de qualidade 

não é assegurada. Sem um professor capacitado e sem a presença de um intérprete 

de LIBRAS que possa intermediar a ação comunicativa, nada pode ser construído, e o 
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que pode acontecer é as partes envolvidas (no caso o professor e os alunos surdos) 

fingirem que participam de uma interação e que uma comunicação real está 

acontecendo. Dizendo de uma forma totalmente aberta: o aluno finge que aprende, e o 

professor finge que ensina.  

O que estamos assitindo no Brasil é uma ineficácia em atender ao direito que 

tem cada pessoa de ser atendido em sua singularidade. Em nosso país, a chamada 

“Inclusão” tem sido atendida meramente como socialização na escola regular. 

Os especialistas em inclusão afirmam que a escola, como está organizada, 

produz a exclusão. Os conteúdos curriculares são muitos e quem não os acompanha 

está fadado à exclusão e ao fracasso. A escola trabalha com um padrão de aluno e 

quem não se encaixa nele fica de fora. A escola não valoriza a diversidade e o 

conteúdo é determinante.   

Segundo a coordenação da EMES, a integração do aluno surdo é um desafio 

que deve ser enfrentado com coragem, determinação e segurança. A decisão de 

encaminhar um aluno para a classe de ensino regular deve ser fruto de um criterioso 

processo de avaliação. Garantir ao aluno surdo um processo de escolarização de 

qualidade é fator fundamental para sua integração plena. 

 

3. 2 - A Educação de Jovens e Adultos na EMES  

 

A EMES possui 15 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, no 

segundo seguimento do ensino fundamental. São turmas multisseriadas, com alunos 

entre 17 e 40 anos de idade, todos portadores de deficiência auditiva. Possui cinco 

turmas de EJA, uma turma no período da manhã, com 6 alunos matriculados  e quatro 

turmas no período noturno, com 9 alunos matriculados no total. Os alunos do período 

da manhã permanecem na escola de 07:30h às 12:45h e os alunos do período 

noturno,  de 18:00h às 22:00h. 

Os alunos da turma da manhã possuem múltiplas deficiências, onde a escola 

busca novas estratégias para proporcionar um atendimento adequado e esses alunos.  

A EMES desenvolve várias ações no intuito de atender às necessidades 

específicas dos alunos, estimulando-os através de propostas diferenciadas para que 

possam avançar gradativamente nos estudos.  
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Os equipamentos utilizados como apoio didático são: data-show, imagens, 

revistas para recortes, jogos e materiais confeccionados pelos próprios alunos, sempre 

valorizando as imagens. 

O surdo possui sua visão em foco, já que não possui memória auditiva, sua 

memória visual é muito concentrada. Desta forma, para estudantes surdos, materiais 

visuais na educação são fundamentais. 

O perfil do aluno da EJA na Escola Municipal de Educação de Surdos: na 

maioria são trabalhadores, desempregados, donas de casa, jovens e idosos. São 

alunos com experiências diversificadas, mostrando que a EJA deve atentar para as 

peculiaridades dos educandos. 

Esses alunos procuram a escola como ponto de referência para solucionar os 

problemas que enfrentam na vida social, uma vez que esse convívio exige o 

conhecimento da língua escrita. 

Todos os professores são graduados e habilitados na língua de sinais. A escola 

oferece o Curso de LIBRAS para os professores, familiares dos alunos e demais 

funcionários da rede municipal. 

A principal dificuldade que os alunos apresentam, segundo os professores, é a 

compreensão da Língua Portuguesa, que é a segunda língua aprendida por eles. 

A EMES é uma escola especializada na educação de surdos. Quando foi 

levantada a questão sobre a inclusão de alunos surdos da EJA em escolas de ensino 

regular, percebe-se um certo incômodo por parte dos profissionais, segundo eles, 

colocar um aluno surdo em uma classe regular é matar uma língua; é tirar o direito 

desse aluno de aprender uma língua com a qual ela possa se expressar e se 

comunicar. 

Segundo o professor, os alunos da EJA apresentam outros problemas, além da 

surdez. Eles têm dificuldades em formar frases simples em português. Os alunos do 

curso noturno se saem um pouco melhor, mas também apresentam muitas 

dificuldades.  

De acordo com as palavras do professor,  o aluno surdo que é colocado em 

uma classe regular não aprenderá a LIBRAS como sua primeira língua, possuindo 

dificuldades em se expressar e sendo visto como alguém com deficiência e muitas 

limitações, passando, inevitavelmente, por preconceitos e sendo, por fim, excluído.  

Em uma instituição especial para surdos, o indivíduo surdo conhecerá outras 

pessoas que possuem a mesma condição que ele, ou seja, outros surdos. 
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Consequentemente, aprendendo em conjunto e com uma linguagem e cultura próprias, 

a pessoa surda assumirá a sua identidade e terá condições de se expressar melhor e 

naturalmente. 

A LIBRAS só será a primeira língua de uma classe se esta for constituída 

apenas por alunos surdos. Dessa forma, existente apenas em escolas especiais, o 

conteúdo será passado em uma só língua, a LIBRAS, para todos os alunos, 

oferecendo as mesmas oportunidades de aprendizagem a todos eles.  

A surdez é mais que uma condição. É uma cultura. E a LIBRAS é o modo como 

os membros dessa cultura se expressam. Está aí a importância das instituições 

especiais, que como a EMES, ensinam e usam a língua de sinais na educação de 

seus alunos, e com isso, preservam a cultura surda dos jovens e adultos.  

A EMES garante aos jovens e adultos surdos o direito à educação, focalizando 

uma perspeciva de construção de projetos de vida e de inclusão no mundo do 

trabalho. 

Uma forma de possibilitar esses projetos aos surdos que no passado não 

tiveram acesso adequado à educação é a modalidade EJA. Na EJA, esses surdos 

terão uma nova chance de se apropriar dos conteúdos escolares, uma vez que é 

possível o acesso de forma mais clara, pela presença de intérpretes e professores 

bilíngues na escola. 

Outra possibilidade é a adequação do currículo, que considera a especificidade 

linguística do surdo e a sua leitura visual do mundo. Desta forma, os estudantes 

surdos têm acesso a uma educação e a um currículo que realmente é significativo para 

eles. Além disso, a formação docente é outro passo fundamental, para que assim, os 

professores que atuam na EJA possam receber os surdos e atuar melhor com eles. 

Deste modo, compreendemos que todas as adaptações e todos os projetos se 

fazem necessários para que a escola possa proporcionar ao surdo uma formação 

adequada. Devemos pensar que, ao propor uma educação que atenda a esses 

educandos, devemos pensá-la de modo que essas transformações sejam possíveis, 

abarcando as teorias de educação de jovens e adultos e as da educação de surdos, 

objetivando garantir o acesso e a permanência dos estudantes surdos na escola. 

Acredita-se que assim possamos produzir registros positivos sobre o presente 

educacional dos surdos, momento em que eles se encontram em salas de EJA em 

busca de recuperar o seu processo educativo e, ainda, por que não pensarmos no 
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futuro, em que muitos surdos trabalhadores jovens e adultos possam cursar o que lhes 

interessam e assim concretizar seus projetos de vida? 

 

3. 3 -  Freire e a escola para todos em tempos de Educação Inclusiva 

 

Pensando na realidade atual em que a EJA se torna aos poucos cada vez mais 

inclusiva, e recebe cada vez mais alunos com necessidades educacionais especiais, 

como seria a escola para todos defendida por Paulo Freire? 

Segundo Freire (1987) o direito à educação não se reduz somente a estar na 

escola, mas sim em aprender. E, aprender para tomar consciência de seu estado de 

opressão, para que assim possa se libertar daqueles que o oprimem. 

E para que os jovens e adultos possam aprender adequadamente, é preciso 

considerar o conhecimento que estes estudantes possuem. Em geral, os estudantes 

da EJA possuem uma considerável experiência de vida. E, já aprenderam diferentes 

coisas em diferentes contextos pela necessidade que a vida lhes impõe. Estes alunos 

têm conhecimento, ainda que inadequados do ponto de vista escolar, daquilo que se 

discute em sala de aula. Se para uma criança, que possui uma experiência de vida 

menor, este conhecimento é de grande relevância para a aprendizagem e motivação, 

não seria diferente para um jovem ou adulto que está na sala de aula como estudante. 

Para freire (1987) as escolas devem valorizar o conhecimento dos alunos, e 

mais do que isto, respeitar os saberes socialmente construídos na prática comunitária 

e discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao 

ensino dos conteúdos.  

Esta prática favorece o aprendizado e respeita o estudante como um ser capaz 

e um ser que sabe. Pode-se interferir, assim, que o sucesso da EJA depende também 

da escola respeitar os conhecimentos que seus alunos adquiriram em suas 

experiências diárias. Caso esta prática não ocorra, a escola poderá não contribuir para 

a tarefa humanizadora que a educação tem. 

Ao pensar na inclusão do aluno com necessidade educacional especial na EJA, 

deve-se ter a mesma preocupação. Afinal, este aluno também possui uma experiência 

de vida e concepções construídas nesta experiência. 

Na Pedagogia do Oprimido, Freire (1987, p.28) diz que: 
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[...] de tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que 

não sabem nada, que não podem saber que são enfermos, 

indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, 

terminam por se convencer de sua “incapacidade”. Falam de 

si como os que não sabem e do “doutor” como o que sabe e 

a quem devem escutar. 

 

Muitas vezes o aluno com necessidade educacional especial acredita ter uma 

dificuldade de aprendizagem maior que a real, isto ocorre, pois este aluno é 

constantemente desencorajado pela sociedade que o vê como um coitadinho, que vai 

precisar sempre de ajuda para realizar as tarefas do dia a dia e escolares. O indivíduo 

com necessidade educacional especial é capaz de aprender, necessitando de 

estratégias diferenciadas que favoreçam sua aprendizagem. 

Freire (1987) destaca que para que a função humanizadora da escola se 

concretize, é necessário que o diálogo seja uma parte constante dos processos de 

ensino e aprendizagem, e este diálogo deve ocorrer de forma democrática, em que 

todos possam participar. 

Para Freire (1987, p.48) “a educação autêntica não se faz de ‘A’ para ‘B’ ou de 

‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 1987 p.48) 

Desta forma, a educação autêntica só ocorre quando todos os envolvidos no processo 

dialogam, trocando experiências, expondo aquilo que possuem como conhecimento 

construído ao longo da vida, relacionando com o conteúdo escolar. E na EJA todos os 

alunos, independentemente das NEE que apresentem, podem participar deste 

processo de educação autêntica.  

A partir das palavras de Freire, vimos que o desafio do processo de inclusão é 

conseguir dar a todos os alunos condições igualitárias em relação à aquisição do 

conhecimento. Assim pode-se considerar que um dos desafios desta década imposto 

aos educadores é tornar eficaz o processo de inclusão das pessoas com deficiência. 

Ao se pensar na EJA, o desafio pode ser ainda maior. Ao estudar a EJA, 

Ferreira (2009, p.77) relata que: 

 

Jovens e adultos com deficiência constituem hoje ampla parcela da 

população de analfabetos no mundo porque não tiveram 

oportunidades de acesso à educação na idade apropriada. Nos 

países economicamente ricos, a maioria das pessoas com 
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deficiência está institucionalizada, nos países economicamente 

pobres, está escondida, invisível na escola e nos vários espaços 

sociais. Em ambos os casos elas são privadas de oportunidades de 

aprendizagem formal e de desenvolvimento. 

 

Para Ferreira (2009), a inclusão de pessoas com deficiência na EJA deve ser 

bem planejada, pois muitas práticas escolares contribuem para a exclusão deste 

aluno. Assim como os demais estudantes da EJA, o aluno com deficiência busca nesta 

modalidade de ensino a possibilidade de aprender os conhecimentos básicos que lhe 

garanta entrar no mundo de trabalho, ou seja, se preparar para vida. 

Apesar de a legislação brasileira reconhecer a EJA como modalidade de ensino 

também para as pessoas com deficiência como um direito, percebe-se que o acesso a 

serviços e recursos, ainda é frequentemente negado no sentido de obter o suporte 

necessário para garantir que os alunos com deficiência consigam aprender os 

conteúdos do currículo e atividades que garantam a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. 

Sendo assim, deve haver a promoção de atividades que possam ajudar os 

alunos a desenvolver novos sentidos e novas experiências em seu dia-a-dia. Esse 

processo deve ser integral com a finalidade de formar cidadãos participativos. 

O educando com deficiência auditiva apresenta uma diferenciação em seu 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, mas não pode ser visto como um ser 

incapaz de aprender. O importante é considerar suas possibilidades e potencialidades. 

Para que a aprendizagem do educando com deficiência seja significativa é 

preciso compreender como o aluno aprende e quais são as funções mais 

desenvolvidas, levando em conta os êxitos e fracassos escolares anteriores e atuais 

do mesmo. 

Para oferecer uma educação de qualidade aos educandos que manifestam 

necessidades educacionais especiais, a escola precisa capacitar seus professores, 

bem como precisa preparar-se, organizar-se, enfim, adaptar-se. 

A educação inclusiva, nesta perspectiva, não significa, simplesmente, matricular 

os educandos com necessidades especiais, ignorando suas necessidades específicas, 

mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica. 

A inclusão significa mais do que apenas criar vagas e proporcionar recursos 

materiais, requer uma escola e uma sociedade inclusivas, que assegurem igualdade 
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de oportunidades a todos os alunos, contando com profissionais capacitados e 

compromissados com a educação. 

É nesta perspectiva que a Escola Municipal de Educação de Surdos implementa 

suas propostas. Ela acredita que a mudança deve acontecer dentro da escola, em 

suas perspectivas educacionais, considerando as necessidades de todos os 

envolvidos. 

 A EMES defende uma educação que considera os aspectos culturais, as 

propostas pedagógicas que desejem a autonomia do sujeito, e o uso e a disseminação 

da Língua de Sinais como língua natural dos surdos. É uma escola pautada numa 

política da diferença (ou para a diferença), de modo que sejam concretizados 

processos de aprendizagens significativos e eficazes, de uma forma onde se 

sobressaia a “diferença”, e não a “deficiência”.  

Desse modo, são importantes os estudos e ações que enfoquem a educação e 

as necessidades educacionais dos estudantes, bem como informações à comunidade 

escolar sobre as deficiências e a busca de estratégias que propiciem o aprendizado e 

o pleno alcance das potencialidades dos alunos, através da parceria entre escola 

regular e especial, quando necessário, e de debates envolvendo todos os atores do 

processo educativo: educadores, funcionários das escolas, alunos e seus familiares.                                                 

Esse processo não é fácil, mas é necesário e urgente, sobretudo em uma época que 

nos desafia a ampliar uma prática educativa que envolva o desenvolvimento de 

políticas escolares e do profissional docente, para que este esteja preparado 

pedagogicamente para trabalhar com a pluralidade sócio-cognitiva dos estudantes por 

meio de enriquecer conteúdos curriculares que promovam a igualdade, a convivência 

pacífica, a aprendizagem mútua, a tolerância e a justiça social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar as teorias e práticas relacionadas à 

política da Educação de Jovens e Adultos, como também ao aprofundamento de 

questões específicas relacionadas à  EJA na educação de surdos. 

Assim, baseado no leventamento bibliográfico e nos objetivos propostos, foi 

possível perceber, frente ao quadro da educação nacional e da respectiva legislação, que 

é preciso avançar muito mais. As lutas de diferentes segmentos sociais ao longo dos 

anos propiciaram um reconhecimento da EJA, embora muito desse reconhecimento 

ainda não se efetivou na prática. 

Rompemos com a visão de educação compensatória e supletiva, mas muitos 

passos ainda deverão ser dados em direção à construção de uma educação de jovens e 

adultos que atenda as suas especificidades e necessidades, e que  propicie não só a 

escolarização e subsequente certificação, mas também que gere condições para a 

concepção de aprendizagem ao longo da vida. 

Direitos foram conquistados, mas muitas vezes não os conhecemos para 

podermos discutir e propor novos caminhos e/ou novas metodologias para a educação 

de jovens e adultos. As Diretrizes Nacionais para a EJA apontam múltiplas 

possibilidades e os investimentos nessa modalidade, embora ainda restritos e escassos, 

em algumas situações devem ser molas propulsoras para que possamos, em nossa 

prática e espaço de trabalho de EJA, garantir uma educação de qualidade. 

Consideramos que a pesquisa possibilitou uma reflexão a respeito do sistema 

educacional, em como os programas e políticas educacionais transformam, caracterizam 

e descaracterizam os sujeitos e os espaços escolares quando assim lhe convêm. 

Em nossa análise foi possível perceber o quanto o aspecto político está 

intrinsecamente ligado aos programas destinados a essa modalidade da educação, não 

obstante, a educação do surdo, que também sempre foi analisada pelo viés dos 

excluídos e dos incapazes. 

Foram as mudanças conjunturais e mobilizações sociais que forçaram as políticas 

educacionais a permitirem o acesso desses sujeitos surdos à Educação Básica. A EJA, a 

partir dos ganhos legais, vem em um processo de mudanças se configurando em um 

espaço para a inclusão não só do surdo, mas do cego, do negro, da mulher, do 

desempregado, do trabalhador, das pessoas com necessidades educacionais especiais e 

dos grupos minoritários. 
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Diante deste contexto, o trabalho considerou que a EJA precisa redimensionar 

seus valores e diretrizes, reorganizar os espaços de atendimento, capacitar seus 

profissionais e instrumentalizá-los com recursos didáticos-pedagógicos e favorecer-lhes 

boas condições de trabalho para atender a diversidade dos alunos, proporcionando a 

inclusão e socialização dos mesmos sem discriminação. 

A questão que se evidencia é como fazer com que o aluno surdo, matriculado na 

modalidade EJA, perceba a escola como parceira, que lhe oferece meios para que a sua 

socialização com o mundo se estabeleça de forma positiva. O aluno especial necessita 

desfazer seu conceito formado sobre o que é escola, e que esta, por sua vez, precisa 

estar aberta  à cultura surda, reconhecê-la como cultura e que proporcione meios para 

que seus educandos surdos não sejam vistos apenas como deficiente auditivo, mas 

como alguém que possui uma identidade cultural própria. 

Uma reorganização no currículo da EJA é um caminho a seguir. Esse currículo 

deve conter informações práticas para a vida do educando em seu contexto cotidiano, 

social. No caso do surdo, especificamente, trata-se de promover adequações das ações 

educacionais à realidade daquele que tem (ou deveria ter) a língua de sinais como 

primeira língua, pois ela é de grande importância para o desenvolvimento cognitivo e para 

o processo de aprendizagem do sujeito surdo. 

Não adianta apenas ter políticas públicas que garantam a educação, há que se 

promover a qualidade desta educação. E, através da ação pedagógica, transformar a 

condição de exclusão social e isolamento dos surdos, criando novas possibilidades de 

descobrimentos e realizações que os insiram na sociedade, dando não só valor a eles, 

mas especialmente criando uma atmosfera de respeito e aceitação. 

Esperamos que no futuro, o valor das pessoas surdas seja realmente reconhecido 

e aquilo que está sendo ofertado a elas, no presente, seja efetivado de forma global e 

irrestrita. 

Dessa forma, novas pesquisas poderão ser realizadas no sentido de analisarem 

uma educação mais específica para o aluno surdo.  

Com base na experiência adquirida nesta pesquisa, sou favorável a que os surdos 

tenham direito à escola billíngue específica para surdos, ou pelo menos, à classe bilíngue 

específica para surdos. Penso que a escola bilíngue específica para surdos tem seu valor 

ampliado pelo fato de que é o único tipo de escola que mais adequadamente pode 

configurar-se com um ambiente linguístico natural favorável à aquisição da língua de 

sinais tanto para o surdo em idade precoce como para os surdos da EJA. 
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Esta questão não é tão fácil de ser abordada, principalmente pelo fato que aquilo 

que entendemos ser o “melhor” é muitíssimo difícil de acontecer em todos os lugares no 

Brasil. 

Esclareço  que a defesa pela escola bilíngue ou pela classe bilíngue específicas de 

surdos não significa oposição ao princípio da inclusão.  

Creio que o princípio da inclusão não pressupõe necessariamente “inclusão 

escolar”, pois mais importante que a inclusão escolar é a efetiva inclusão social. 

Enfatizo que este estudo não dá por encerrada as discussões em torno da inclusão 

do aluno surdo na Educação de Jovens e Adultos, mas tem o caráter de contribuir com a 

produção científica, um exemplar a ser somado, representa um estudo bibliográfico capaz 

de nortear novas pesquisas e, sobretudo, abrir um leque de possibilidades para outras 

pesquisas sobre a EJA na Educação de Surdos. 
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