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 Introdução 

As ações da Educação Especial têm tido como principal fundamento uma 

concepção patologizante, com base na qual procura-se sanar déficits e, ao mesmo 

tempo, assumir limites pré-estabelecidos para as metas de formação da pessoa. O 

normal é tomado como critério para caracterizar a deficiência e as propostas de atuação 

guiam-se pelas dificuldades implicadas na condição anormal. Assim, no primeiro plano 

do desenvolvimento de crianças com deficiência investe-se no treino de habilidades, 

com foco em capacidades sensoriais e motoras, bem como num funcionamento 

cognitivo rudimentar. As atividades realizadas são geralmente  artificiais, isoladas e 

desinteressantes, exigindo apenas elaborações no nível do pensamento concreto. 

Considera-se mais importante o investimento nas funções elementares e dá-se pouco 

crédito à viabilidade ou necessidade do desenvolvimento das funções complexas. 

Esse panorama de concepções e práticas ainda predominantes na área tem sido já 

bastante abordado, mas muitos temas nele envolvidos merecem maior investigação. Um 

dos aspectos que chama atenção nessa realidade é a estreita vinculação existente entre a 

subestimação dos deficientes mentais e o caráter eternamente infantil que lhes é 

atribuído. Sabemos que essa não é uma questão de emergência recente. No desdobrar da 

história sobre a visão que a sociedade tem dos deficientes mentais, nem quando foram 

distinguidos dos marginais de todo tipo, pela atuação da medicina, eles conseguiram ser 

vistos em sua possibilidade de maioridade. Como diz De Carlo (1999, p. 22), “tanto o 

“louco” como o “idiota”, destacados da massa de alienados por sua caracterização como 

entidade clínica, foram, porém, equiparados às crianças". 

Essa visão perdurou e marcou as práticas no campo da educação e, como lembra 

Ferreira (1994, p. 8), até o final do século XX, em tais práticas prevalecia:  

a manutenção, generalizada entre os educadores, de atitudes e 
linguagem infantilizadas, mesmo quando se referiam a um aluno 
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adolescente ou jovem adulto, como se as pessoas com 
deficiência mental não se desenvolvessem para além de infância.  

Os grupos sociais determinam uma espécie de “agenda cultural”, que funciona 

como um pano de fundo das experiências proporcionadas aos indivíduos em diferentes 

etapas de vida. O caráter infantilizante de iniciativas destinadas ao deficiente mental o 

colocam num nível defasado dessa agenda ou, talvez, à margem mesmo dela, sem 

anunciar possibilidades de um futuro, de um processo de vida com perspectivas de 

realização pessoal. 

A ação social e os programas educacionais desenvolvidos têm sido pautados pela 

visão da impossibilidade e da subestimação, que marcam questões desde a 

alfabetização, ao desdobramento da escolaridade, até a preparação para o mercado 

trabalho, nos programas de profissionalização. 

No que concerne à escolarização, autores como Kassar (1999), Padilha (2001) e 

Carvalho (2004), dentre outros, têm apontado para essa configuração subestimadora de 

jovens e adultos com deficiência mental, que subjaz às políticas oficiais, à atuação dos 

serviços de saúde (sobretudo nos âmbitos da medicina e da psicologia), às idéias que 

impregnam o ambiente familiar e às representações da sociedade civil como um todo; 

ela é endossada pelos educadores e profissionais especializados quando assumem a 

tutela e se responsabilizam por ações pedagógicas baseadas em atividades infantis e 

repetitivas, visando a capacitar o aluno para habilidades básicas. Esse trabalho é 

também dirigido à manutenção da dependência e à adaptação a normas de conduta. 

Nas últimas décadas, em meio a controvérsias e ambigüidades, várias propostas 

de mudança vêm sendo orientadas para um melhor atendimento educacional aos alunos 

especiais. Contudo, muitas vezes os discursos e projetos mostram contradições e 

desafios na viabilidade de concretização (por exemplo, AMARAL, 2002; GÓES, 2002; 

FERREIRA e GLAT, 2003). 

Persistem as dificuldades das instituições de ensino no sentido de reorientarem 

suas práticas numa linha de promoção das possibilidades dos sujeitos e de atuação com 

caráter mais prospectivo, não só no que concerne aos conteúdos especificamente 

acadêmicos, mas também na formação do indivíduo, no sentido de ajudá-lo socialmente 

a crescer, a ocupar espaços da cultura, conforme os diferentes momentos de sua 

existência. Mesmo quanto à proposta de inclusão escolar, ora em curso, muitos são os 

desencontros e problemas na implementação de inovações efetivas.  



 3

Outro indicador das contradições e dos projetos insatisfatórios está nas 

oportunidades de profissionalização para a pessoa com deficiência mental. Ainda 

observamos o predomínio de programas com excessiva ênfase em habilidades isoladas e 

na repetitividade das tarefas, que não preparam efetivamente para a entrada no mercado 

de trabalho. Além disso, como mostra Melletti (2001), a profissionalização nos 

programas especiais tem adicionalmente a função de preencher o cotidiano dessa 

população, que freqüenta cursos e oficinas para evitar o ócio, pois a essa altura da vida a 

escolarização já foi dada por encerrada, a inserção cultural é mínima, de maneira que 

restam poucas alternativas de atividade num cotidiano marcadamente circunscrito.    

Na agenda cultural para os normais - a criança, o adolescente, o jovem, o adulto 

e o idoso - há discursos e práticas sociais que delineiam possibilidades e compromissos 

específicos para cada período de vida. Assim, os sujeitos vão mudando em seu modo de 

agir, em seus dizeres, nas formas de se vestir, nas atividades específicas (formais e não 

formais) que exercem, nos desejos e objetivos, na necessidade de serem reconhecidos 

em diferentes esferas da sociedade.  

No entanto, em casos de deficiência mental, podemos notar que fazer aniversário 

e crescer fisicamente não garantem a passagem da infância para a juventude e desta para 

a idade adulta. Esses acontecimentos não são suficientes para que a configuração e a 

mudança social das fases de vida se realizem.  

Ao apontar esse problema, não estamos querendo sugerir que o desenvolvimento 

é uma linha progressiva, configurado por etapas precisas e rigidamente seqüenciadas, 

que deveriam ser admitidas também para o deficiente. Essa agenda não é algo universal, 

mas determina expectativas para períodos da vida em acordo com o que se configura 

como adequado e valorizado em dada época da história de um grupo social. De forma 

dialética, usualmente a cultura oferece as condições para o atingimento das etapas e, ao 

mesmo tempo, demanda que o indivíduo as atinja e se desenvolva conforme normas e 

convenções de cada uma. Trata-se de uma sucessão de períodos culturalmente 

configurados, mas o desenvolvimento não é linear. Ao contrário, ele consiste em 

movimento; é dinâmico e processual; não é só evolutivo. Essa posição encontra 

fundamento na interpretação de Vygotski (1995, p. 141), para quem o desenvolvimento 

é “um complexo processo dialético que se distingue por uma complicada periodicidade, 

a desproporção no desenvolvimento das diversas funções”, implicando momentos de 

revolução, de transformações qualitativas que são imprescindíveis na formação das 

funções psíquicas superiores. 
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O mundo social e a atuação do outro são os parâmetros para a transformação das 

formas de conduta. As expectativas, os valores, as possibilidades e os limites postos 

pelo meio vão guiar o indivíduo para que signifique a realidade e a si próprio; quando 

uma deficiência está presente, tudo isso já vem marcado pelo estigma de pertencer a um 

segmento determinado, inferiorizado e infantilizado. 

E é importante salientar que na desconsideração da agenda cultural para esse 

indivíduo estão em jogo não apenas as visões limitantes sobre a viabilidade de sua 

integração nas esferas de atividade de uma dada cultura, mas também o próprio 

reconhecimento de sua inserção na ordem da humanidade. Como afirma Jannuzzi 

(1985, p. 7), "no caso da deficiência há todo o perigo de se perder os parâmetros 

universais do ser humano que nele estão presentes, considerando-o em tudo como 

diferente, anormal". 

Vygotski (1997) focalizou questões sobre a formação da pessoa com deficiência, 

tendo tecido fortes críticas às concepções que circulavam em sua época, fundadas na 

idéia de redução ou de falta de capacidades em decorrência da presença do defeito. 

Assim, estabelecia-se sempre uma imagem negativa, de débito do desenvolvimento, 

para aqueles que apresentavam comprometimentos por algum tipo de deficiência. A 

diversidade dos indivíduos era negligenciada em prol da uniformização dos quadros 

clínicos, constituídos de características estáticas e quantificáveis. Segundo o autor, essa 

base para a educação de crianças nas escolas especiais resultava numa pedagogia 

minimalista, porque não se concebia o desenvolvimento como processo aberto e porque 

tomava-se como ponto de partida as limitações e impedimentos da deficiência, 

orientando as ações para habilidades de valor formativo mínimo.  

No entanto, "não é possível prática educativa alguma construída sobre a base de 

princípios e definições puramente negativos" (VYGOTSKI, 1997, p.13). Ao contrário, a 

diretriz maior da educação especial deveria ser o investimento na construção das 

funções psíquicas superiores. Em contraposição às idéias vigentes, o autor defendia 

outras maneiras de entender o funcionamento dos indivíduos com deficiência. 

Argumentava que o desenvolvimento desses indivíduos é guiado pelas mesmas leis 

gerais que valem para o indivíduo de intelecto normal, porém existem, em termos 

qualitativos, peculiaridades em sua organização sócio-psicológica, que afetam seus 

processos e que requerem a efetivação de caminhos alternativos de formação pessoal.  

A visão da falta é, então, substituída pela idéia de funcionamento diferente. Ao 

mesmo tempo, é enfatizada a possibilidade de compensação daquilo que é afetado pela 
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deficiência. De acordo com essa proposição, é possível ao indivíduo reagir às 

conseqüências do defeito, ativando forças compensatórias, encontrando vias 

substitutivas para seu desenvolvimento e buscando o equilíbrio das funções. Essa noção 

de compensação é assumida como processo central que ocorre na formação do 

psiquismo do sujeito tanto normal como deficiente. E, mais importante, constitui uma 

possibilidade que diz respeito não apenas ao indivíduo mas sobretudo às forças sociais, 

que podem ou não favorecer sua efetivação. A concretização das capacidades só ocorre 

em conformidade com aquilo que as experiências na cultura oferecem.  

Essa forma alternativa de entendimento das deficiências permite uma 

metodologia de trabalho clínico e principalmente educacional que convoca a ciência e 

os profissionais de várias áreas para um redimensionamento acerca do que fazer com 

essa população, usualmente vista apenas como comprometida. É uma perspectiva que 

salienta as possibilidades de desenvolvimento, determinadas por condições objetivas e 

historicamente constituídas de existência, mas que não tem a pretensão de anular a 

presença de problemas funcionais de deficiências organicamente instaladas, ou de 

solucionar todas as limitações decorrentes. Não obstante, ela é uma afirmação da 

viabilidade e necessidade de novas formas de atuar frente aos limites orgânicos, através 

de ações do coletivo, que repercutem no plano sócio-psicológico e podem criar 

horizontes promissores de formação pessoal. 

Com base nessas proposições, é nas condições da vida social que devemos 

buscar a compreensão do funcionamento de jovens e adultos deficientes mentais que 

tendem a mostrar poucas capacidades e um padrão infantilizado de conduta. Para 

contribuir nessa direção, realizamos um estudo de campo cujo propósito foi analisar, 

nos dizeres de pessoas com deficiência mental, os modos pelos quais elas reconhecem e 

significam sua inserção nos espaços do cotidiano. Para o presente relato, fizemos um 

recorte do estudo mais amplo, orientando a análise para o objetivo de configurar a rede 

de relações pessoais e de esferas de atividade do grupo social às quais os sujeitos têm 

acesso. 

Considerações metodológicas  

Segundo Nunes et al. (1998), em estudos sobre a produção de pesquisa em 

Educação Especial são freqüentes os trabalhos relativos a olhares e discursos que a 

família, a escola, as instituições, os profissionais especializados e a sociedade têm a 

respeito de pessoas com deficiência mental. Ainda é tímida, porém, a produção de 

trabalhos em que o pesquisador se dispõe a ouvir e dar voz aos próprios sujeitos. De 
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acordo com os autores, esse interesse restrito se justifica pelo estigma de não possuírem 

pensamento reflexivo e autonomia. Assim, não são capazes de falar coisas que sejam 

relevantes para nosso conhecimento de seus processos, e tendemos a não dar escuta 

àquilo que eles têm a dizer sobre o mundo e sobre si; ou sobre suas capacidades, 

dificuldades, desejos  etc. (Como exemplos de pesquisas que buscam essa escuta, 

mencionamos o trabalho de GLAT 1989; MELETTI, 2001; e PADILHA, 2001). 

No presente estudo, optamos por esse caminho pouco explorado, utilizando a 

entrevista semi-estruturada, por ser um procedimento flexível que permite um contato 

mais aberto entre os sujeitos pesquisador-pesquisado. Nessa situação estabelece-se um 

diálogo bastante rico, sendo que dados relevantes podem surgir, para além do que é 

decorrente da condução do entrevistador, propiciando a composição de análises 

significativas. 

 Concebemos a entrevista como um acontecimento marcado pela 

intersubjetividade, sem a neutralidade dos participantes, e no qual as respostas do 

entrevistado não consistem de mera reiteração da memória, mas de re-elaborações das 

lembranças no momento desse encontro (conforme AUGRAS, 1997).  

Com base em idéias de Bakhtin (1997), entendemos que, no diálogo que se 

desdobra, entrevistador e entrevistado assumem uma postura ativa. Trata-se de um 

processo de construção de sentidos em que os locutores são guiados por pressuposições 

e intenções discursivas. Ademais cada enunciado é afetado pelo dizer imediato do outro 

e por dizeres anteriores que foram assimilados pelos sujeitos. Ocorre, assim, um 

entrelaçamento de vozes dos interlocutores e ecos dos discursos que circulam no grupo 

social.     

O trabalho de campo. A pesquisa foi realizada com seis participantes de oficina 

abrigada, de uma instituição destinada a pessoas portadoras de deficiências mental e 

múltipla.  Essa instituição, que está localizada numa cidade de porte médio do interior 

do Estado de São Paulo, desenvolve programas educacionais e de profissionalização, 

além de aulas de educação física, e conta com setores de atendimento à saúde e 

assistência social. 

Para seleção dos sujeitos foram usados os seguintes critérios: ser maior de 15 

anos, participar de oficina profissionalizante e estar já desvinculado do programa de 

escolaridade. 

O contato inicial com a instituição foi feito através de conversa com a diretora, 

que se mostrou muito receptiva. Na segunda visita, ela forneceu os prontuários dos 
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sujeitos que julgou mais adequados aos critérios estabelecidos. Vale esclarecer que, 

embora não estivessem na escolarização formal, esses sujeitos tinham um período de 

atendimento educacional, para alfabetização, numa sala de aula improvisada no mesmo 

ambiente da oficina.  

Os sujeitos. O grupo entrevistado é composto por uma mulher e cinco homens, 

com idade na faixa entre 22 e 34 anos. Alguns freqüentaram antes outras instituições, 

tendo vivido períodos variáveis de permanência apenas em casa; dois estão nessa 

instituição desde pequenos (há 11 e 16 anos). Todos são analfabetos e participam do 

Ensino Profissionalizante Básico (EPB), na oficina de marcenaria; quatro também 

freqüentam as aulas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  A seguir é apresentada 

uma descrição geral dos sujeitos, que são referidos por nomes fictícios.  

- Violeta - idade: 22 anos; diagnóstico do prontuário: Síndrome de Down; 

entrada na instituição: 01/03/88; 2001 a 2003 – E.J.A e EPB 

- Fred - idade: 23 anos; diagnóstico do prontuário: não há; entrada na instituição: 

15/09/00; de 2002 a 2003 – EJA ciclo I e EPB 

- Rangel - idade: 22 anos; diagnóstico do prontuário: déficit intelectual; entrada 

na instituição: 31/10/92; de 2001 a 2003 – EJA e EPB 

- Doni. Sexo: masculino; idade: 22 anos – diagnóstico do prontuário: não há; 

entrada na instituição: 27/02/96; de 1999 a 2003 - EJA e EPB 

- Matias. Sexo: masculino; idade: 25 anos; diagnóstico do prontuário: não há; 

entrada na instituição: 13/03/02; de 2002 a 2003 – EPB 

- Dito. Sexo: masculino; idade: 34 anos; diagnóstico do prontuário: não há; 

entrada na instituição: 27/07/98; de 2001 a 2003 – EPB 

Procedimentos de entrevista e análise. O contato com os sujeitos foi iniciado 

após autorização de seus pais ou responsáveis. As entrevistas foram realizadas 

individualmente em instalações da instituição, durante o horário de funcionamento da 

oficina. A pesquisadora (primeira autora) fez previamente uma visita à oficina, 

procurando interagir com os participantes. Depois, nas entrevistas individuais, ela 

novamente se apresentava e falava sobre a finalidade da conversa, informando sobre a 

necessidade de áudio-gravação e sobre a preservação do anonimato. 

O temas do roteiro da entrevista abrangeram: 1. caracterização geral da vida 

atual; 2. experiência escolar; e 3. conhecimento e interesses por materiais circulantes na 

cultura para crianças e para adultos (filmes, revistas, TV, música, atividades de lazer). A 

partir da transcrição das entrevistas, as análises foram realizadas através de exames dos 
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diálogos na direção do recorte em unidades temáticas e da seleção de segmentos de 

entrevista atinentes a cada uma, buscando-se compor um quadro que mostrasse a 

diversidade ou convergência de enunciados dos entrevistados e que indicasse tendências 

quanto ao reconhecimento e a significação dada por eles frente a suas condições de 

vida. As unidades estabelecidas foram: 1) inserção nas relações familiares, 2) relação 

com o trabalho, 3) vida afetiva, 4) participação em diferentes espaços de atividades e 5) 

experiências escolares. Essas diretrizes e organização de dados dizem respeito ao estudo 

integral. Do conjunto dessas análises estaremos abordando, aqui, conforme o objetivo 

específico indicado, um tema que transita pelas cinco unidades, tomando como foco os 

dados que concernem a enunciados sobre a rede de relações pessoais e as esferas de 

atividade do cotidiano  dos sujeitos1.     

A rede de relações pessoais e as esferas de atividades no cotidiano de jovens 

e adultos com deficiência mental 

No exame dos dados das entrevistas, buscamos explorar o que os sujeitos 

diziam sobre suas relações pessoais e atividades em três âmbitos: 1) da casa, 2) da 

instituição especial e 3) de outras esferas sociais. Como esperado, seus dizeres 

configuram um cotidiano bastante centrado na vida familiar e no ambiente institucional.  

Em casa, os entrevistados indicam a participação em tarefas domésticas. Ajudam 

a lavar louça, a arrumar a casa, a cozinhar, com diferentes graus de envolvimento, em 

função do que lhes é solicitado ou permitido, e também dependendo das necessidades 

ligadas ao nível sócio-econômico da família. Em seus lares, além dessa atividade, 

reportam-se apenas ao acesso à televisão e ao rádio. Violeta, Rangel e Dito assistem 

televisão e gostam de desenhos animados e shows para o público infantil; no caso dos 

dois últimos há ainda o interesse por programação de esportes e filmes em vídeo. Doni e 

Matias preferem ouvir rádio. Também Fred ouve rádio, mas isso se deve à proibição de 

ver televisão, conforme as regras de sua religião.  

Quanto à vivência na instituição, os sujeitos comentam sobre atividades ligadas 

aos programas desenvolvidos na oficina e na educação suplementar. Falam a esse 

respeito com expressões que apenas dão descrições esparsas do que realizam ou 

expressões que sugerem uma aceitação das atividades oferecidas: gosto de lixar; aqui eu 

                                                 
1 Esclarecemos esta discussão não abrange sujeitos com acentuado prejuízo de desenvolvimento. 
Embora estes estejam incluídos nos argumentos gerais sobre as possibilidades de formação, a 
abordagem de sua situação exigiria outra direção de análises específicas. 
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só aprendo marcenaria, bastante coisa; a gente faz lição e continha etc. De modo um 

tanto diferente, salientando um sentimento de prazer, reportam-se (com exceção de 

Violeta) às atividades de futebol e capoeira que a instituição proporciona. Além disso, 

relatam sobre os amigos que têm nesse ambiente, e os sujeitos do sexo masculino 

mencionam alunas da instituição com quem flertam ou namoram.  

Nos dizeres acerca de outros contextos, os entrevistados conversaram sobre 

várias oportunidades de vivências - dançar, passear na praça da cidade, ir ao cinema, 

fazer viagens, namorar e encontrar amigos. À primeira vista, esses espaços de vida 

parecem constituir possibilidades que sinalizam uma expansão de relações pessoais e 

atividades. Isso, de fato, ocorre. No entanto, os enunciados sugerem que, embora sejam 

referências a ambientes que estão do lado de fora da casa e da instituição, tais vivências 

continuam, em boa parte, atreladas aos dois âmbitos, sobretudo o familiar.  

Quanto a passeios em viagens, de modo geral, eles participam de atividades 

intermediadas pela instituição especial (excursões a zoológicos, a parques de diversão 

etc.). Como foi apontado, alguns dos namoros ou flertes são com colegas da instituição, 

e os amigos referidos são muitas vezes parceiros desse mesmo espaço.  

A companhia de algum membro da família é muito afirmada nas atividades de 

lazer. Parece predominar a necessidade de uma contínua tutela, de um tomar conta, 

mesmo em circunstâncias que, presumimos, permitem ao sujeito um agir autônomo. 

Naturalmente, realizar e participar de experiências com membros da família não é 

impróprio ou indesejável para qualquer pessoa. Além disso, a tendência à 

superproteção, neste caso, é compreensível por várias razões. Por outro lado, quando as 

poucas oportunidades fora de casa são conduzidas só por familiares, acentua-se a 

dependência e o atrelamento a esse núcleo social. Numa fase de vida em que os sujeitos 

já estão se inserindo em outras (poucas) relações, desejando compor e ampliar outras 

teias, observa-se um movimento ambíguo de permitir experiências, mas com limites. 

Limites que não necessariamente decorrem da deficiência que os indivíduos apresentam 

(no caso dos entrevistados). 

Como nosso interesse maior orienta-se para esses atrelamentos à família e à 

instituição especial, que intervêm nas oportunidades de outros envolvimentos, 

exporemos com algum detalhe os achados referentes ao que chamamos de outras 

esferas. Apesar da diversidade entre os sujeitos, seus enunciados indicam a restrição 

daquilo que, a princípio, parece ser uma inserção mais ampla nos espaços sociais. 

Como caso ilustrativo, focalizamos a entrevista de Doni. 
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Doni, com 22 anos, vive na zona rural, com os avós e uma irmã que tem três 

filhos pequenos. A família apresenta condições econômicas bastante precárias, o que já 

pressupõe a existência de barreiras para certas oportunidades, principalmente para 

alguém que é considerado deficiente mental. Apesar de ser nítida a pobreza de sua 

inserção social, Doni parece ser, dentre os entrevistados, o mais independente, com 

autonomia para realizar tarefas de responsabilidade (como dirigir trator no sítio) e para 

deslocar-se, na ida à instituição ou a outros locais. Vejamos alguns segmentos de sua 

entrevista. (Nas transcrições a seguir serão utilizados dois indicadores: (-) para a 

separação de segmentos de diálogo e (...) para trechos inaudíveis.) 

 

Roberta: E aí você chega na sua casa, e o que você faz de noite? 
Doni: Aí eu janto né, janto, é, tomo um banho, né, primero janto, aí eu vou 

dormir. 
Roberta: Você assiste televisão? 
Doni: Não assisto. 
Roberta: Não? 
Doni: Não. 
Roberta: Você não gosta? 
Doni: Num gosto de televisão. Ah, eu só escuto rádio, só né   
Roberta: Que tipo de música você gosta de ouvir?  
Doni: Romântico. (...) Domingo eu fico na minha casa.  
(-) 
Roberta: Você gosta de jogar bola?  
Doni: Não, eu não jogo. 
Roberta: Você tem amigos? 
Doni: Ah, lá no sítio lá eu num tenho. 
Roberta: Não? É muito longe? 
Doni: Longe. 
Roberta: E você não vem pra C. (nome da cidade), na praça? 
Doni: Eu venho, eu venho de vez em quando, né, aí na praça, né. Num gosto de 
sair, não.  
Roberta: Você tem vontade de sair do sítio e morar na cidade?  
Doni: Ah não. (...) É porque no sítio é mais sossegado, né, é menos perigo, né, 
essas coisas, já na cidade já é mais perigoso, né.  
Roberta: Mas você anda bem aqui em C. ? Conhece tudo?  
Doni: Eu ando bem, conheço tudo. M. (nome de cidade próxima), quando é... eu 
num vou de bicicleta, eu vou de ônibus pra lá.  
Roberta: Você não gosta de assistir televisão. E filme você gosta?  
Doni: Num gosto de filme, nada. 
Roberta: E do que você gosta? Jogar baralho? Jogar jogo?  
Doni: Num jogo também. Só conversar, só. Eu gosto mais, assim de rodeio, eu 
sou assim rodeista. Eu munto em boi, em cavalo.  
Roberta: Você sabe dirigir?  
Doni: Eu sei dirigir só trator só. 
(-) 
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Doni: Eu saio, eu vou namorar. Namoro, lá, lá em M. 
Roberta: E como você conheceu ela?  
Doni: Eu conheci ela aqui na escola é, memo, né (...). Eu vou é sábado, né, 
cedo, e aí vorto. Sábado, umas seis horas, assim, eu saio de lá e venho embora.  
Roberta: E como vocês namoram?   
Doni: Ah, nóis abraça, beija, né.  
Roberta: E daí vocês passeiam?  
Doni: Nóis passeia, nóis sai pra rua assim, eu, a mãe dela, a minha namorada.  
Roberta: Ah, os pais dela sabem que vocês namoram?  
Doni: É, namora na casa. (...) Pedi ela em namoro.  
(-) 
Doni: Eu já tive bastante namorada, aqui nessa escola. Namorava uma, 
namorava outra. Eu trocava, né, de namorada. 
Roberta: Por que? 
Doni: Ah, porque uma era mais bonita, assim, né, do que a outra, né (...) mas 
agora essa aí eu tô firme 
Roberta: Tá firme? 
Doni: Tô 
Roberta: Você foi pedir na casa dela pra namorar? 
Doni: Eu fui, eu fui numas par dela já. Pedi. 
Roberta: Que legal. 
Doni: Nunca é, é escondido 
Roberta: Não? 
Doni: Escondido assim, nunca gostei (....) pedia e a mãe deixava 
(-) 
Roberta: Ah, e aí você dança? Você gosta de dançar? 
Doni: Gosto, danço. 
Roberta: Forró? 
Doni: Forró (...) 
Roberta: E você vem com a sua namorada? 
Doni: Não, venho sozinho, eu e a minha irmã. 
 

Doni sabe como transitar pela cidade mas diz que quase não sai de casa. Gosta 

de dançar; entretanto faz isso ocasionalmente e sempre na companhia da irmã. No 

conjunto de suas falas é fácil depreender que, exceto pelo namoro aos sábados, seu 

cotidiano gira quase exclusivamente em torno da vida no sítio e na instituição especial 

(onde conheceu sua namorada e onde consegue ter amigos).  

Esses apontamentos se estendem aos demais entrevistados, com algumas 

variações (relativas, por exemplo, ao grau autonomia e à situação sócio-econômica). 

Matias, 25 anos, joga futebol com vizinhos. Entretanto, só faz caminhada com a irmã. 

Assiste a muitos vídeos em casa e passeia com o pai ou o irmão. Violeta, 22 anos, diz 

sair à noite ou no fim de semana, somente na companhia da mãe. Refere-se a um 

suposto namorado, com quem tem pouco contato; trata-se de um conhecido que 

costuma cumprimentá-la dizendo “Cadê minha namorada?”. Rangel, 22 anos, conta que 
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já foi a parques, museus, cinema, shows, geralmente por iniciativa da instituição 

especial. Menciona ter amigos em situações de lazer, porém reporta-se o tempo todo a 

acontecimentos que envolvem um amigo da instituição. Dito, 34 anos, joga futebol em 

sua vizinhança mas, ao falar sobre amizades, restringe-se às relações na instituição. Vai 

às vezes ao cinema com os pais e faz viagens familiares. Fred, 23 anos, passeia e joga 

futebol. Como os demais sujeitos, as interações sociais aí implicadas envolvem o 

contexto da instituição, durante a semana, e o monitoramento da família, nos finais de 

semana.  

É interessante destacar que Fred mostra uma peculiaridade pois reporta-se muito 

à sua igreja. Apesar de freqüentar esse ambiente sempre acompanhado da irmã, ali ele 

encontra oportunidades adicionais de contato com pessoas e amigos, além de certa 

diversificação de atividades. Todavia, seu cotidiano acaba sendo restringido por esse 

vínculo, pois ele fala freqüentemente das proibições derivadas dos princípios religiosos 

(não pode praticar capoeira, assistir televisão etc.). Dessa maneira, essas experiências 

acabam criando também fortes barreiras frente a oportunidades para participar de 

acontecimentos e situações acessíveis a ele. A pessoa que considera como namorada 

(namora às escondidas) é membro tanto da instituição especial quanto de sua igreja. 

Uma indicação adicional importante das entrevistas está na menção a algum 

trabalho atual, que apenas Doni e Fred exercem; o primeiro faz serviços de carpir 

quintais e o segundo, de servente de pedreiro. A oportunidade de trabalhar é algo que 

pertence às outras esferas, fora do eixo família-instituição, e poderia consistir numa 

expansão efetiva das relações sociais dos dois jovens. Contudo, levando em conta suas 

falas, constatamos que isso não ocorre. Envolvem-se em serviços de vínculo ocasional e 

o fazem devido à situação econômica precária de suas famílias. 

Os achados expostos delineiam, em seu conjunto, um quadro global preocupante 

de formação e de condições da vivência atual dos sujeitos. Aspectos desse quadro são 

também mostrados nos trabalhos de Glat (1989), Ferreira (1994), Kassar (1999), De 

Carlo (1999), Padilha (2001) e Carvalho (2004).  

Nosso propósito, na presente discussão, foi contribuir um pouco para o 

entendimento das fronteiras do círculo em que acontece a vida dos deficientes, e de 

fazê-lo a partir do que os sujeitos dizem sobre seu cotidiano.  

As manifestações dos entrevistados indicam que suas relações pessoais e 

atividades são, de maneira geral, acentuadamente monitoradas, conduzidas, em função 

de um complexo entrelaçamento de cuidado, proteção, subestimação e infantilização, 
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que subjaz à atuação dos outros frente a eles. Boa parte de seus dias é vivida na 

instituição, e a esta são atreladas experiências em outros espaços. Quanto à família, há a 

permissão de acesso a alguns espaços, porém com acentuada vigilância e colocação de 

limites.  

Como ocorre com qualquer indivíduo, é esperado que a família tenha um papel 

central na definição de seu destino. Esse papel pode levar a diferentes desdobramentos, 

dependendo das atitudes de interesse ou negligência, da disposição para impulsionar o 

sujeito a explorar o mundo ou para protegê-lo deste, da forma de estabelecer 

perspectivas para sua vida.  

No caso desses jovens e adultos com deficiência mental, o preceito que parece 

impregnar a atuação familiar (e provavelmente da instituição especial) é o de que 

criança não deve ficar desacompanhada, não pode fazer muitas coisas sozinha. 

Ademais, visto que eles cresceram, é preciso ajustar o que se deve permitir e esperar de 

crianças crescidas. Assim, os sujeitos têm atividades e interações noutras esferas, mas 

são oportunidades circunscritas e, com raras exceções, condicionadas à autorização e à 

presença da família e da instituição especial, que, embora não exclusivamente, 

assumem a condução de suas vidas.   

Além da situação de pobreza de alguns deles, essa trama de ações do grupo 

social limita o acesso a bens e espaços da cultura, estreitando as possibilidades de 

construção das funções psíquicas superiores, na acepção vygotskiana, e ajudando a 

construir uma história de vida que está aquém dessas possibilidades. 

Comentários finais 

Os dizeres dos entrevistados mostram algumas das condições que geram a 

limitada participação nas diferentes atividades de uma agenda cultural de jovem-adulto. 

Suas interações pessoais e suas relações com a cultura se concretizam principalmente 

nos âmbitos da família e da instituição especial, que também são mediadoras das 

oportunidades de lazer ou outras atividades, sob uma visão que tende a consolidar a 

imagem infantililizada do sujeito ou, na melhor das hipóteses, atribui-lhe uma condição 

de ambigüidade entre infância e juventude. Assim, se considerarmos o como e o que 

falam os entrevistados, seus enunciados ora condizem com a postura de um ser jovem-

adulto, inclusive sugerindo alguma reflexividade sobre seu cotidiano, ora correspondem 

a um interlocutor infantil e ingênuo, o que reafirma os efeitos da ação social minimalista 

e subestimadora.  
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Suas falas repercutem essa ambigüidade e são relatos de experiências marcados 

por vozes do grupo social (conforme proposições de BAKHTIN, 1997), vozes que 

foram assimiladas e reproduzidas em discursos sobre deficiência, capacidades, direitos, 

deveres e perspectivas de vida. São ecos de justificativas e asserções que remetem a 

possibilidades de formação e, ao mesmo tempo, estão carregadas de mitos para 

camuflar e explicar o não desenvolvimento, a não inserção, a não oportunização.  

Também a família e a instituição especial encontram-se nessa rede de discursos 

circulantes. Por isso, cabe um esclarecimento. Na interpretação dos dados, focalizamos 

as condições mais próximas, dos ambientes em que transcorre a vida dessas pessoas 

com deficiência. Entretanto, não temos a intenção de culpabilizar, numa visão 

localizada, os âmbitos da família e da instituição. Na verdade, não se trata 

simplesmente de responsabilizar nem de isentar de responsabilidade. Todos sabemos 

que esses dois espaços situam-se num contexto em que várias instâncias institucionais 

da sociedade não acolhem ou reconhecem o direito de participação dos deficientes 

mentais.  

Apesar de esforços para mudança nas concepções e iniciativas dos setores 

oficiais e da sociedade civil, ainda não parece haver indicadores fortes de uma ruptura 

efetiva com o que produz a situação em que se encontram Doni, Fred, Violeta, Matias, 

Dito e Rangel. Nesse sentido, vale registrar que não depreendemos, no conjunto dos 

dados, referências a qualquer ação do grupo social que permita vislumbrar uma 

superação ou transformação de suas condições presentes - quanto a relações afetivas, 

continuidade da educação formal, possibilidades de trabalho etc. E essa situação 

(arriscamos supor) representa grande parte da realidade de vida da população de 

deficientes mentais crescidos. 
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Resumo

O presente texto tem por objetivo mostrar como se constitui a parceria entre o
Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) em uma escola da rede municipal de uma cidade de médio porte da
região central do estado de São Paulo. Trata-se de um estudo que teve como
referência metodológica a pesquisa exploratória, a partir da perspectiva do estu-
do de caso. O estudo foi realizado em uma escola municipal de ensino funda-
mental que possuía alunos com deficiência matriculados na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos. A coleta dos dados se deu por meio de entrevis-
ta com roteiro semiestruturado, tendo como foco o Atendimento Educacional
Especializado junto aos alunos com deficiência da Educação de Jovens e Adul-
tos. Os resultados, ainda que exploratórios, evidenciaram que a maioria dos
alunos com deficiência da EJA tinha deficiência intelectual, eram trabalhadores
e não frequentavam o AEE, uma vez que os professores da EJA não apresenta-
vam dificuldades no trabalho com estes alunos. É preciso novos estudos que
contemplem ações necessárias à efetiva parceria entre a EJA e a Educação
Especial.

Palavras-chave: Educação especial. Educação de Jovens e Adultos. Atendi-
mento educacional especializado.

Students with disabilities in adult education: reflections on the
specialized educational services from the report of a special

education teacher

Abstract

The goal on this present study is to demonstrate the partnership between
specialized educational services and Education of young and adults. This
partnership, exist at a municipal school in Sao Paulo. This study used the method
reference by exploration research through the case study. The study was done
at the municipal elementary school, place that works with children with
disabilities. The study used enrolled students on the model of Education of
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Adults and Youth. The collection data occurred by semi- structure interview,
focused on Expert Educational Service with people with disability.  The result
showed that the majority of the disabled students (EJA) had an intellectual
disability. They also worked at on different places and did not show up at school
(AEE). The teachers did not have trouble to working with those students. New
study it is important to contemplate strength partnership between EJA and an
Special Education.

Keywords: Special education. Young and adults education. Specialized
educational services.

Introdução

A educação inclusiva caracteriza-se como um acesso à educação das
pessoas historicamente excluídas por sua classe, etnia, gênero, idade ou defici-
ência. A proposta da inclusão escolar enfatiza, dentre outros aspectos, que os
sistemas de ensino devem respeitar e atender às necessidades educacionais
das pessoas com deficiência na classe regular. Para tanto, as escolas dispõem
de vários serviços, recursos e estratégias, como: salas de recursos multifuncionais
ou de apoio pedagógico, atendimento educacional especializado, acesso ao
currículo etc.

Com base no exposto, o presente trabalho tem como foco o atendi-
mento educacional especializado na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a
partir de um estudo de caso que está sendo realizado na rede municipal de
ensino de uma cidade do interior do estado de São Paulo.

Os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 estabe-
lecem que a EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuida-
de de estudos no ensino fundamental e médio na idade adequada. Já o parecer
CNE/CEB n. 11/2000, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, interpreta a norma do artigo 38 da LDB no sentido de que “os estu-
dantes da EJA também devem se equiparar aos que sempre tiveram acesso à
escolaridade e nela puderam permanecer”. Trata-se, de acordo com o referido
parecer, de um grupo heterogêneo de jovens e adultos.

Segundo Haddad e Di Pierro (2000), o desafio da expansão do atendi-
mento na educação de jovens e adultos já não reside apenas na população que
jamais foi à escola, mas se estende àquela que frequentou os bancos escolares
e, no entanto, não obteve aprendizagens suficientes para participar plenamente
da vida econômica, política e cultural do país e seguir aprendendo ao longo da
vida.

Embora todos os grupos etários tenham, na conjuntura
atual, necessidades de aprendizagem incrementadas,
a maior parte das pessoas que busca no sistema edu-
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cacional brasileiro oportunidades de estudos acelera-
dos em horário noturno (as características da educação
básica de jovens e adultos mais claramente percebi-
das) são adolescentes e jovens pobres que, após rea-
lizar uma trajetória escolar descontínua, marcada por
insucessos e desistências, retornam à escola em bus-
ca de credenciais escolares e de espaços de aprendi-
zagem, sociabilidade e expressão cultural. O perfil
marcadamente juvenil que a educação escolar de adul-
tos adquiriu no Brasil na última década deve-se à com-
binação de fatores ligados ao mercado de trabalho (exi-
gência de certificação escolar) e ao sistema educativo
(elevada defasagem na relação idade/série) (DI
PIERRO, 2005, p. 1122)

Se por um lado observa-se um aumento expressivo no número de
matrículas na educação de jovens e adultos; por outro, tem-se a descontinuidade
de políticas e programas educacionais voltados para a modalidade de ensino
em questão, distribuição de recursos financeiros aquém do desejável e, ainda,
o pouco reconhecimento na discussão de questões específicas, como: neces-
sidades do alunado da EJA, formação dos professores, currículo, procedimen-
tos de ensino, dentre outros. Além disso, ainda são escassas as pesquisas
brasileiras sobre a escolarização de alunos jovens e adultos com deficiência
que contemplem efetivas ações educacionais à inclusão social e educacional
deles; principalmente no contexto da modalidade escolar da Educação de Jo-
vens e Adultos. Em relação a essa modalidade de ensino, conforme aponta Di
Pierro (2005, p. 1121), “ainda mais notável é a escassez de conhecimento so-
bre as pessoas com necessidades especiais (...)”.

No ano de 2009, houve 37.985 matrículas de alunos com deficiência
(INEP/ MEC) na EJA, sendo 34.730 na EJA nível fundamental, e 3.255 no nível
médio. Tal alunado corresponde a 0,81% do número de matrículas totais da
Educação de Jovens e Adultos, com prevalência de matrículas no nível ensino
fundamental. Vale ressaltar, ainda, que, quando comparados os censos escola-
res dos anos de 2008 e 2009, nota-se o aumento no número de matrículas de
alunos com deficiência apenas nos anos finais do Ensino Fundamental, no
Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos.

As modalidades de educação de jovens e adultos e educação profis-
sional apresentam-se como possibilidades de ampliação de oportunidades de
escolarização, formação para a inserção no mundo do trabalho e efetiva partici-
pação social das pessoas com deficiência (BRASIL, 2008).

O documento proposto em 2009, durante a IV Conferência Internacio-
nal de Educação de Adultos, realizada no Brasil, sinaliza, dentre outros aspec-
tos, que:

A educação inclusiva é fundamental para a realização
do desenvolvimento humano, social e econômico. Pre-
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parar todos os indivíduos para que desenvolvam seu
potencial contribui significativamente para incentivá-los
a conviver em harmonia e com dignidade. Não pode ha-
ver exclusão decorrente de idade, gênero, etnia, condi-
ção de imigrante, língua, religião, deficiência, ruralidade,
identidade ou orientação sexual, pobreza, deslocamen-
to ou encarceramento. É particularmente importante com-
bater o efeito cumulativo de carências múltiplas. Devem
ser tomadas medidas para aumentar a motivação e o
acesso de todos. (UNESCO, p. 15)

Os documentos originados das Conferências Internacionais sobre
Educação de Adultos, promovidas periodicamente desde 1949 pela Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), reconhe-
cem o caráter político da educação de jovens e adultos à medida que esta
amplia a autonomia e potencializa a cidadania ativa dessas pessoas e grupos
(DI PIERRO, 2010).

Seria interessante, portanto, que a pesquisa educacional pudesse
mobilizar mais dados sobre como as práticas de educação de jovens e adultos
de fato são desenvolvidas em situações diversas, isto é, questionar os currícu-
los de formação presumidos feitos para esses educadores, saber quais objetos
de ensino esses educadores selecionam, que concepções apresentam sobre o
que se considera relevante ensinar e aprender e como elas orientam essas
escolhas e a própria ação didática junto aos jovens e adultos (VÓVIO, 2010).

Tomemos como referência o Atendimento Educacional Especializado
(AEE) na EJA. É preciso questionar: como o município vem estruturando as
políticas de educação especial? Há alunos com deficiência matriculados na
EJA? Os alunos com deficiência da EJA frequentam o AEE? Como estes aten-
dimentos têm ocorrido?

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva (2008) traz em seu conteúdo uma ampliação de conhecimentos,
métodos e processos na escolarização das pessoas com deficiência, dentre
estes o AEE, um serviço da educação especial que “[...] identifica, elabora e
organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras
para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades especí-
ficas” (SEESP/MEC, 2008, p. 16). A organização do atendimento deve prever a
identificação, elaboração e organização de recursos de acessibilidade e peda-
gógicos ofertados em turno inverso ao da escolarização.

Segundo o Decreto n. 6.571, de 17 de setembro de 2008, considera-
se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos
de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de
forma a complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular,
constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. É realizado, preferenci-
almente, nas escolas comuns, em um espaço físico denominado Sala de Re-



Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 24, n. 40, p. 271-284, maio/ago. 2011
Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>

275

O aluno com deficiência na EJA: reflexões sobre o atendimento educacional especializado
a partir do relato de uma professora da educação especial

cursos Multifuncional; bem como em centro de atendimento educacional espe-
cializado da rede pública ou de instituição privada, compreendidas as comunitá-
rias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva
na educação especial, conveniadas com o poder executivo competente, poden-
do, ainda, ser ofertado em ambientes hospitalares e domiciliares (BRASIL, 2007;
BRASIL, 2009).

As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equi-
pamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do
atendimento educacional especializado. Embora as salas de recursos já exis-
tissem como espaço de realização do trabalho da educação especial em mui-
tas redes de ensino no país, a versão atual, denominada multifuncional, foi
concebida com um incremento nos elementos ligados à acessibilidade e
tecnológicos (BRASIL, 2009).

Assim, considerando a proposta atual do Atendimento Educacional
Especializado e a demanda de alunos com deficiência na Educação de Jovens
e Adultos, o objetivo do estudo aqui apresentado, na etapa exploratória, foi
verificar como se constitui a parceria entre o AEE e a EJA em uma escola da
rede municipal de uma cidade da região central do estado de São Paulo.

Desenvolvimento do estudo

O presente estudo teve como referência metodológica a pesquisa
exploratória, a partir da perspectiva do estudo de caso, ou seja, o estudo de
uma realidade local e suas especificidades. A pesquisa exploratória visa propor-
cionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de
que assim possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que pos-
sam ser pesquisadas por estudos posteriores, além de proporcionar uma visão
geral de determinado fato, do tipo aproximativo (GIL, 2008).

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente natural como
sua fonte direta de dados, os dados coletados são predominantemente descri-
tivos, a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto, o
“significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção
especial pelo pesquisador, a análise dos dados tende a seguir um processo
indutivo (BODGAN; BIKLEN, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 1996).

A pesquisa foi realizada na Secretaria Municipal de Educação de uma
cidade do interior do estado de São Paulo, tendo como foco uma escola de
ensino fundamental que possui alunos com deficiência matriculados na modali-
dade de Educação de Jovens e Adultos. No ano de 2010, a escola participante
contava, no período noturno, com 179 alunos matriculados na modalidade EJA,
sendo oito alunos com deficiência, com idade variando entre 16 a 25 anos, e a
maioria com deficiência intelectual oriundos da APAE. Já no período da manhã,
havia uma sala de EJA com 13 alunos, sendo dois alunos com deficiência inte-
lectual, um com baixa visão, e um com condutas típicas.
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Foi realizada entrevista semiestruturada com a professora que atuava
em serviço de AEE na referida escola.

A Educação Especial no município pesquisado

O município investigado localiza-se no centro geográfico do estado de
São Paulo, com população estimada de aproximadamente 222.000 habitantes,
sendo 96% pertencentes à área urbana (IBGE, 2010).

Dados do censo escolar de 2009 (MEC/INEP) revelam 39.171 matrícu-
las de alunos na educação básica pública no município investigado, sendo 14.336
alunos matriculados na rede municipal de ensino, sendo189 matrículas de alu-
nos com deficiência em classes comuns dos diferentes níveis de ensino. Com
destaque para a Educação de Jovens e Adultos, os dados mostram que, em um
total de 833 alunos matriculados no nível fundamental, 28 apresentam deficiên-
cia.

A Educação de Jovens e Adultos recebeu grande atenção por parte da
Secretaria Municipal de Educação. As ações da Educação Especial inicialmen-
te foram desenvolvidas pela equipe de apoio em Educação Especial, que desen-
volviam estratégias juntamente com o professor responsável pelas salas. Nos
anos de 2003 e 2004, este apoio foi estendido para uma professora com forma-
ção e experiência em Educação Especial para complementação da proposta e
ampliação do número de atendimentos e acompanhamentos neste segmento.

Em 2005, o município estudado aderiu à proposta de atendimento
educacional especializado em Sala de Recursos Multifuncionais. O projeto do
MEC de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas munici-
pais e estaduais tem como propósito apoiar os sistemas de ensino na oferta do
atendimento educacional especializado, de forma complementar ou suplemen-
tar ao processo de escolarização, conforme previsto no inciso V do artigo 8o da
Resolução CNE/CEB n. 2/2001.

As salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se
realiza o atendimento educacional especializado para alunos com necessida-
des educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de
aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a constru-
ção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o
currículo e participem da vida escolar (BRASIL, 2006).

Atualmente o município conta com 20 salas de recursos multifuncionais
e com um quadro de profissionais da Educação Especial composto por 23 pro-
fessores.
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Atendimento Educacional Especializado e a Educação de Jovens e
Adultos: um retrato inicial do contexto investigado

Os dados aqui apresentados referem-se ao relato de uma professora
que atua na Educação Especial há 31 anos. Com formação em magistério,
pedagogia e especialização em Educação Especial, a participante é responsá-
vel pelo Atendimento Educacional Especializado em uma escola de ensino fun-
damental da rede municipal de ensino que possui a modalidade Educação de
Jovens e Adultos e também trabalha na Associação de Pais e Amigos do Ex-
cepcional (APAE) da cidade onde a pesquisa foi realizada.

Por meio de roteiro semiestruturado, na entrevista que teve como foco
o Atendimento Educacional Especializado de alunos com deficiência da Educa-
ção de Jovens e Adultos, foram destacados os seguintes eixos temáticos: o
percurso escolar do aluno com deficiência da EJA; expectativas da família so-
bre a EJA; trabalho da professora do AEE com o alunado com deficiência da
EJA; parceria entre a professora do AEE e os professores da EJA.

Percurso escolar do aluno com deficiência da EJA

As salas de EJA, na escola em que a professora do AEE atua, funci-
onam no período do noturno, sendo que, em 2010, havia 179 alunos matricula-
dos nesta modalidade, em que, segundo a professora do AEE, dez apresenta-
vam deficiência intelectual. Há ainda, no período da manhã, uma sala da EJA
com alunos com deficiência que, embora se localize em outro lugar próximo,
pertence à escola. Em 2010, nesta sala, havia dois alunos com deficiência
intelectual, um com baixa visão e um com condutas típicas.

A professora do AEE, ainda que faça referência aos alunos do período
da manhã, enfatiza em sua fala os alunos com deficiência da EJA do noturno.
Assim, as informações trazidas refletem a realidade destes alunos, que, de
acordo com a professora, apresentam deficiência intelectual e são todos oriun-
dos da APAE:

Sim, os que estão aqui vieram da APAE e às vezes sur-
preendem todo mundo, porque eles se saem melhores
até do que aqueles que não têm problema, eles têm
muita vontade, eles pegam, sabe, com garra, têm medo,
tá, eles têm muito medo [...] os da APAE que vem pra cá,
eles vem porque que estou aqui. (Professora AEE)

Interessante observar, na fala da professora, as expectativas trazidas
por ela em relação aos alunos com deficiência. Estes alunos possuem um
histórico de escolarização na instituição de educação especial, marcado pelo
acompanhamento desta mesma professora, e que agora passa a configurar-se
em outro contexto educacional. O histórico escolar marcado pela instituciona-
lização resultou, segundo a professora, em poucas dificuldades no acompanha-
mento das aulas da EJA. No entanto, embora a escolarização na escola espe-
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cial tenha possibilitado à maioria destes alunos a alfabetização, não se tem ao
certo outras habilidades alcançadas, uma vez que é muito forte na fala da pro-
fessora a questão da alfabetização:

[...] a mãe quis tirar ele (da APAE), ele tem 16 anos, sabe,
já é mocinho tal, então ele não quis mais ficar lá (na
APAE), ele não estava pronto, então tem muitos casos
assim, tá, que a mãe tira e vem procurar vaga. Aí é um
problema sério, porque não está alfabetizado e está com-
plicado, nós trabalhamos sete anos com ele lá, e nós
não conseguimos alfabetizar, então é uma criança que
não vai ser alfabetizada, você sabe que chegam a um
limite que... a gente tenta, vai indo, mas é complicado.
(Professora AEE)

Bueno (1997) indica que o processo de institucionalização da pessoa
com deficiência contribui para a constituição tanto das concepções sociais acerca
da condição quanto da identidade do próprio deficiente. O autor nos mostra que
a crença na dependência, na imaturidade, na improdutividade e na necessidade
de uma educação segregada tem sustentação nos modos como foi se constitu-
indo a educação institucionalizada da pessoa com deficiência.

Expectativas da família sobre a EJA

De alguma maneira, a família cria expectativas diante da escolarização
de seus filhos com deficiência na EJA. Provavelmente, a inserção desses alu-
nos em um novo ambiente escolar seja também para a família motivos de me-
dos, inseguranças; por outro lado, sinaliza a motivação na continuidade dos
estudos de seus filhos. As experiências e vivências que estes familiares tiveram
com a questão da deficiência durante a história de suas vidas e de seus filhos,
de certo modo influenciam suas atitudes.

Sobre o futuro escolar do filho com deficiência intelectual, as expecta-
tivas apresentadas pelos pais parecem ser as mesmas que eles teriam para
qualquer outro filho, e não poderia ser diferente, pois, em geral, os pais almejam
que os filhos tenham sucesso e, de certa forma, se o filho fracassa, a família
tende a se responsabilizar por isso (LIMA, 2009).

[...] é uma ou outra mãe que tem muita preocupação. À
noite, por exemplo, eu tenho uma que a mãe vem junto
com a filha, tá, ela saiu da APAE, veio pra cá, e a mãe
está junto com ela, pra ela não desistir (...) você vê...a
mãe se propôs a estudar pra poder vir com a filha. (pro-
fessora AEE)

Assim, ainda é nítida a preocupação desses familiares com a questão
da alfabetização. Segundo Vóvio (2010, p. 69), os processos de alfabetização e
escolarização trazem consequências para os sujeitos que deles encontram-se
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excluídos, “principalmente, porque os colocam em desvantagem no jogo social
e pelo estigma atribuído socialmente aos que não sabem ler e escrever ou não
se escolarizam”.

Considerando que o movimento da Educação para Todos/as e da Edu-
cação Inclusiva promoveu a inclusão de crianças, jovens e adultos de grupos
vulneráveis nas escolas, agora é necessária uma ruptura paradigmática com
relação à compreensão das comunidades escolares sobre o valor e o papel dos
pais/mães e outros familiares e responsáveis no processo educacional dos fi-
lhos/as (FERREIRA, 2009, p. 117).

[...] outra mãe, também, de um rapaz, também está sem-
pre procurando a gente, só que elas são muito ansiosas,
tá, então vamos supor, “Quando que o meu filho vai ler?”,
vamos supor aquele que não lê, é meio complicado,
você explica pra ela; outra coisa, tem um aluno aqui que
ele lê, só que ele não está preparado pra quinta série, e
a mãe quer que coloque na quinta série, mas ele não
está preparado, então você tem esses conflitos, a ansie-
dade das mães. (professora AEE)

Com isso, outras questões significativas, como o desenvolvimento e a
aprendizagem de habilidades importantes para a vida em sociedade, para o
trabalho e autonomia da pessoa com deficiência intelectual, acabam em segun-
do plano; não se levando em conta as limitações cognitivas decorrentes da
deficiência. O relato evidencia também a visão infantilizada da professora da
aluna. Estudos realizados por Glat (1989), Ferreira (1994), entre outros, apon-
tam para a intensa infantilização da pessoa com deficiência intelectual no âm-
bito institucional.

Trabalho da professora do AEE junto ao alunado com deficiência e professores
da EJA

Em relação ao trabalho da professora junto aos alunos da EJA, a fala
da participante sinaliza pontos importantes a respeito do AEE,

[...] qualquer problema, eles me procuram. Então é as-
sim, eu não posso tirar da sala de aula pra atender, eles
querem o quê? que você atenda esses alunos em horá-
rios contrários, eles trabalham já, eles não podem vim
aqui ter aula, um só, que eu chego às seis, que eu aten-
do ele das seis às sete, ele não está alfabetizado ainda
(Professora AEE)

Nesse relato, evidencia-se a preocupação da professora em encontrar
horários para dar suporte na aprendizagem da leitura e escrita desses alunos,
ela deixa clara sua preocupação na alfabetização. Tal realidade deve ser refor-
çada pelo fato de que inexiste a oferta de serviço Atendimento Educacional
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Especializado no turno da noite das escolas regulares, e além disso, na Reso-
lução n. 04/2009 do CNE, não há nenhum artigo ou parágrafo que trate de AEE
para estudantes com deficiência nas turmas de EJA.

Não podemos esquecer que, de acordo com a proposta, o Atendimen-
to Educacional Especializado decorre de uma nova concepção da Educação
Especial, e é uma das condições para o sucesso da inclusão escolar dos alu-
nos com deficiência. Esse atendimento deve favorecer diferentes aprendizagens
dos conteúdos curriculares do ensino comum e é necessário para que possam
ser ultrapassadas as barreiras impostas pela deficiência.

Agora os que estão alfabetizados [...] não ocorreu nada
assim, que eu precisei preparar material, pois que eles
conseguem acompanhar, diferente de outros tipos de
necessidades especiais, que você precisa fazer ajudar,
[...] nunca tivemos problema de ter que preparar material
não, eles conseguem acompanhar o conteúdo da sala.
(Professora AEE)

Observa-se que a caracterização do lócus preferencial e o papel do
AEE se tornaram restritos, ou seja, segundo a legislação atual, Decreto n. 6.571,
de 17 de setembro de 2008, as salas de recursos multifuncionais têm um papel
de caráter mais instrumental: “são ambientes dotados de equipamentos, mobi-
liários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educa-
cional especializado”. Contudo, a Política de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva (2008, p.15) propõe que, além do atendimento às neces-
sidades específicas, as atividades desenvolvidas no AEE complementem e
suplementem a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência
na escola e fora dela.

Considerando o contexto da Educação de Jovens e Adultos, Vóvio
(2010, p. 65) comenta que:

Os conteúdos e propostas pedagógicas muitas vezes
reproduzem, de modo aligeirado, currículos e progra-
mas da educação regular, consideram apenas as cultu-
ras tomadas como legítimas e apagam aquelas dos gru-
pos a que se dirigem. Além disso, nem sempre possu-
em em seu horizonte as necessidades de aprendiza-
gem e a bagagem experiencial dos diretamente envolvi-
dos nessas ações educativas.

Em outras palavras, significa dizer que os alunos podem trazer para
os atendimentos os conteúdos advindos da sua própria experiência, segundo
seus desejos, necessidades e capacidades. No caso, especificamente da EJA,
os professores poderiam focalizar uma preparação para o trabalho e melhor
autonomia na vida social.
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No caso específico dos alunos com deficiência intelectual, uma das
inquietações do contexto atual da educação especial refere-se à certificação de
conclusão de escolarização de alunos com deficiência intelectual; isto é, em
fazer cumprir a “terminalidade específica” prevista em lei (LDB n. 9394/96), focada
nas competências desenvolvidas pelo educando, bem como o encaminhamen-
to devido desses alunos para a educação de jovens e adultos e para a educação
profissional. Na realidade, o que se observa é a indefinição relacionada ao cer-
tificado da escolaridade, ou seja, muitos não estão sabendo qual caminho se-
guir, quais contribuições funcionais a escolarização deveria oferecer aos alunos
com deficiência intelectual.

Assim, partindo do pressuposto de que a Educação de Jovens e Adul-
tos seria um espaço de emancipação e formação para a cidadania e vida adulta,
neste caso, dos alunos com deficiência intelectual; cabe questionar até que
ponto estes “novos” espaços não se configuram nos moldes das escolas e/ou
classes especiais, onde muitos desses alunos conviveram por longos anos.

Considerações finais

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.

O Decreto n.6.571, de 17/09/2008, vem regulamentar as novas diretri-
zes de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008) que
concebe o Atendimento Educacional Especializado como o conjunto de ativida-
des, recursos de acessibilidade e pedagógicos. Contudo, ao analisar elemen-
tos presentes na fala da professora do AEE do presente estudo, verifica-se que
os professores da EJA não precisavam de auxílio, pois não eram realizadas
adaptações nos materiais para trabalhar com os alunos.

Os professores das escolas comuns deveriam articular-se com os
professores da educação especial, 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.

Torna-se importante questionar porque essas atividades não estão
sendo realizadas na educação de jovens e adultos com deficiência. Será que
esse atendimento foi pensado para o grupo desses alunos jovens e adultos que
trabalham? Fazem-se necessários, portanto, novos estudos que contemplem
ações necessárias à efetiva parceria entre a EJA e a Educação Especial.
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Letramento de Jovens e aduLtos com deficiência inteLectuaL: anáLise 
BiBLiográfica de 2005 a 2015 
Literacy for youth and aduLts with inteLLectuaL disabiLities: Litera-
ture review from 2005 to 2015 

Rafaela MARCHETTI1

Patrícia de OLIVEIRA2

resumo: A educação de jovens e adultos com deficiência intelectual tem se apresentado como um campo emergente de pesquisas. 
Desta forma, conhecer os aspectos relativos ao desenvolvimento do letramento desta população específica de alunos faz-se urgente. 
Com base nesta premissa, esta pesquisa teve por objetivo analisar pesquisas acadêmicas sobre o letramento de jovens e adultos com 
deficiência intelectual na EJA, desenvolvidas durante o período de 2005 a 2015. A pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, 
encontrou apenas quatro trabalhos desenvolvidos sobre esta temática. A análise optou por apontar os achados de cada trabalho 
acadêmico devido ao número baixo de pesquisas. Com base nesta análise, concluímos que as pesquisas apontaram que estes alunos 
desejam a aquisição da linguagem escrita ao buscarem a escolarização e se esforçam para dominar a norma culta da Língua Por-
tuguesa, porém a qualidade das mediações oferecidas pela família e pelos professores é preponderante para que possam adquirir a 
linguagem escrita e desenvolver as habilidades de letramento necessárias para atuar com autonomia e independência. 
PaLavras- chave: Deficiência Intelectual; Educação de jovens e adultos; Letramento.
aBstract: The education of young people and adults with intellectual disabilities has been presented as an emerging field of re-
search. In this way, knowing the aspects related to the development of the literacy of this specific population of students becomes 
urgent. Based on this premise, this research had the objective of analyzing academic research on the literacy of youngsters and 
adults with intellectual disabilities in the EJA, developed during the period from 2005 to 2015. The bibliographic research of qual-
itative character found only four works developed on this subject . The analysis chose to point out the findings of each academic 
work due to the low number of researches. Based on this analysis, we conclude that the researches pointed out that these students 
want the acquisition of written language as they seek schooling and strive to master the cultured norm of the Portuguese Language, 
but the quality of the mediations offered by the family and the teachers is preponderant so that Can acquire the written language 
and develop the literacy skills necessary to act with autonomy and independence.
Key words: Intellectual Disability; Education of youth and adults; literacy.

introdução

As discussões sobre o letramento já fazem parte dos debates dos professores e dos 
estudos das diversas áreas do conhecimento, e em especial do campo de pesquisas e ensino de 
Língua Portuguesa. Assim, discutir novas concepções e novas demandas para o desenvolvimen-
to das habilidades que compreendem o comportamento letrado aponta a necessidade de novos 
e aprofundados estudos com vistas a compreender melhor este fenômeno e a maneira como ele 
pode ser promovido nos indivíduos durante a escolarização. 

Diante destes aspectos, discutir a promoção do comportamento letrado nos indiví-
duos jovens e adultos com deficiência intelectual têm se mostrado como um importante e re-
cente campo de estudos, sendo apontado por diversos pesquisadores como um tema emergente 
e urgente de estudos e pesquisas (OLIVEIRA; CAMPOS, 2016; SIEMS, 2012). 

Na atualidade, a deficiência intelectual tem sido compreendida como uma incapa-

1 Doutoranda e Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Especialista em Educação Especial, Alfa-
betização e Letramento pela Faculdade São Luís de Jaboticabal e em Educação Infantil pela UFSCar, Pedagoga pela Universidade 
Estadual Paulista (UNESP). 
2 Doutora e Mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Especialista em Educação Especial 
pelo Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), Pedagoga pela Faculdade São Luís de Jaboticabal, SP. 
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cidade que se caracteriza por limitações no funcionamento intelectual e no comportamento 
adaptativo, implicando sobre as habilidades necessárias para as práticas sociais e individuais do 
cotidiano (ALMEIDA, 2012).  Em outras palavras, significa a presença de dificuldades con-
sideráveis para a realização de atividades do dia-a-dia, que podem variar de limitações para o 
aprendizado escolar até as ações cotidianas de autocuidado. 

Com a evolução dos processos de inclusão, muitos jovens e adultos com deficiência 
estão chegando às nossas escolas e buscando na Educação de Jovens e Adultos (EJA) a equipa-
ração da formação necessária para sua profissionalização e para a realização de seus projetos de 
vida (OLIVEIRA; CAMPOS, 2016). 

E em relação aos jovens e adultos com deficiência intelectual, os processos de ensino 
da Língua Portuguesa e de desenvolvimento do letramento requerem atenção especializada 
devido à presumível dificuldade que alguns alunos podem apresentar e às necessidades e moti-
vações dos sujeitos envolvidos. Assim, é preciso conhecer os mecanismos pelos quais estes pro-
cessos se desenvolvem para que estes alunos específicos possam se sentir acolhidos e evoluam 
em suas aprendizagens. 

De acordo com Oliveira e Campos (2016, p. 162)
O acolhimento dos alunos pela escola é fundamental para que eles se sintam motivados em sua 
trajetória escolar e, em se tratando de alunos jovens e adultos com deficiência, cujas trajetórias 
podem carregar histórias de insucessos, fracassos e abandonos escolares, a forma como estes são 
recebidos pela escola pode ser fundamental para a sua motivação e bom desempenho escolar.

Com base no exposto, o objetivo deste estudo foi analisar teses e dissertações de-
senvolvidas sobre o letramento de jovens e adultos com deficiência intelectual defendidas no 
período de 2005 a 2015. 

Consideramos de extrema relevância em razão do crescimento do número de ma-
trículas de indivíduos com deficiência intelectual em nossas escolas e da necessidade de apro-
fundarmos nossos estudos sobre o letramento desta parcela da população escolar. Conforme 
apontaram Fernandes (2011), Gonçalves (2012) e Siems (2012), o crescimento do número de 
matrículas destes alunos encontra-se em uma constante e a tendência indica que este aumento 
seguirá progressivo, pois muitos sujeitos que não tiveram acesso à escolarização em idade apro-
priada estão chegando às escolas como parte natural do processo de inclusão social e escolar. 

a educação de Jovens e aduLtos com deficiência

A educação de jovens e adultos com deficiência tem se apresentado como um recente 
campo de estudos e em franca expansão. Conforme apontado por Fernandes (2011), os estudos 
e pesquisas sobre a educação de indivíduos com deficiência sempre emergem voltados para o 
atendimento de crianças, colocando-as no centro do debate e marginalizando os jovens e adul-
tos deficientes que buscam a escolarização. Além disso, de acordo com Siems (2012), a presença 
de sujeitos com deficiência na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é algo previsível diante das 
conflitantes e diferentes condições culturais, sociais e econômicas de nosso país.  

Diante destes aspectos, algumas pesquisas desenvolvidas já têm contribuído significa-
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tivamente para este recente campo de estudos. Campos e Duarte (2011), em um estudo explo-
ratório sobre a interface entre a Educação Especial e a EJA, analisaram a oferta do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) para os alunos com deficiência na EJA. 

Segundo as pesquisadoras, as professoras participantes da pesquisa afirmaram que 
os alunos com deficiência não frequentavam o AEE e que elas não sentiam nenhum tipo de 
dificuldade no processo de atendimento educacional destes. 

A ausência do AEE, de acordo com a fala das participantes, se deu em razão da difi-
culdade de propor um horário no qual os alunos pudessem participar, pois todos trabalhavam 
e não era possível retirá-los da sala de aula comum para poder participar de um atendimento 
individualizado. Em relação à afirmativa das participantes sobre não haver dificuldades no 
trabalho pedagógico, Campos e Duarte (2011) pontuaram que muitos professores atuam de 
forma alienada, reproduzindo currículos e conteúdos sem atentar para as necessidades reais dos 
alunos e sem considerar as suas experiências. Desta forma, não compreendem adequadamente 
quais as reais necessidades de seus alunos. As pesquisadoras também pontuaram que a EJA 
objetiva promover a emancipação para a cidadania e que, para o atendimento dos alunos com 
deficiência, se faz necessário repensar este espaço educacional. 

Ribeiro (2015) analisou a oferta de EJA articulado ao AEE em duas instituições de 
um município de porte médio do interior do Estado do Rio de Janeiro. Para a coleta de dados, a 
pesquisadora distribuiu questionários que foram respondidos por familiares de jovens e adultos 
com deficiência que buscavam a escolarização. 

Segundo a pesquisadora, 22 questionários foram devolvidos e apontaram que 11 
jovens estavam matriculados e frequentando a escola enquanto que os outros 11 jovens não 
estavam. De acordo com Ribeiro (2015, p. 127), 

Dentre os pais que responderam que os filhos não estavam estudando, informaram diversos mo-
tivos pelo fato, como por exemplo, não ter encontrado escola adequada no período da manhã; a 
escola não estimula adequadamente; dificuldade de adaptação e dificuldade de levar o jovem na 
escola. Em relação à questão se os pais/responsáveis gostariam que o filho estudasse, todos os 22 
responderam que sim, e ao serem questionados sobre o motivo, informaram que o filho tem von-
tade de estudar; o aprendizado é necessário; melhora a qualificação; filho pode ser independente 
e filho tem que ser alguém na vida. Com isso, foi possível conhecer a relevância do tema “escola-
rização” para os pais dos inseridos no programa, assim como as dificuldades encontradas para um 
efetivo acesso e permanência desses jovens na escola.

Conforme podemos inferir, os jovens e adultos com deficiência têm buscado a es-
colarização; no entanto, há muitas lacunas acerca do atendimento a ser oferecido devido às 
especificidades e expectativas que implicam sobre sua formação tais como a ausência da oferta 
dos recursos essenciais, a dificuldade de alguns professores em compreender suas necessidades, 
as expectativas dos familiares, entre outros aspectos. 

Entre estes muitos aspectos que desafiam a educação escolar dos alunos jovens e 
adultos com deficiência na EJA, destacamos o desenvolvimento do letramento dos sujeitos 
deficientes intelectuais por meio da escolarização, e suas implicações para o desenvolvimento 
da autonomia e independência necessárias para o exercício da cidadania. Desta forma, a análise 
do conhecimento já produzido sobre o desenvolvimento do letramento pode favorecer a com-
preensão de suas necessidades educacionais e contribuir para o desenvolvimento de propostas 
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educacionais mais efetivas. 

 

método

Esta pesquisa, de caráter qualitativo, desenvolveu-se por meio de um trabalho bi-
bliográfico. De acordo com Teixeira (2006), as pesquisas bibliográficas são fundamentais para 
mapear as produções acadêmicas e identificar suas características. 

O levantamento de dados foi realizado durante o primeiro semestre de 2016 na pla-
taforma da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Esta plataforma foi desenvolvi-
da pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e procura reunir 
todas as teses e dissertações defendidas no país. 

Os termos de busca utilizados foram: Letramento de Deficientes e Deficiência In-
telectual. O período de análise centrou-se na década de 2005 a 2015 devido às mudanças 
ocorridas na legislação da Educação Especial ocorridas neste período (OLIVEIRA, 2016).  Os 
critérios de inclusão foram: tratar especificamente do processo de letramento de jovens e adul-
tos com deficiência e terem sido defendidas no período de 2005 a 2015. O critério de exclusão 
foi o não atendimento a estes aspectos. 

Para analisar as pesquisas levantadas, os trabalhos foram cuidadosamente estudados 
e fichados. Para organização dos dados, foi utilizada a ficha de avaliação de teses e disserta-
ções proposta por Mendes, Ferreira e Nunes (2002). Esta ficha foi desenvolvida pelos citados 
pesquisadores em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
- FAPESP, com a finalidade de mapear a produção científica de teses e dissertações sobre Edu-
cação Especial no campo de estudos da Educação e da Psicologia. 

resuLtados e discussões

 Após a limpeza dos dados com base nos critérios de inclusão e exclusão, o 
escopo ficou constituído por meio dos seguintes trabalhos:  

Autor IES1 Título Nível (M/D)2 ano

Elsa Midori Shimazaki USP Letramento em jovens e adultos com 
deficiência mental D 2006

Moema Karla Santana UNISINOS
A Língua Portuguesa na Educação Es-

pecial: problematizando leitura, escrita e 
mediação

M 2011

Mariele Angélica de Souza 
Freitas UFSCAR

Estudantes com deficiência intelectual na 
Educação de Jovens e Adultos: interfaces 

do processo de escolarização
M 2014

Gizeli Aparecida Ribeiro de 
Alencar UFSCAR Sentidos e significados da alfabetização de 

adultos com deficiência intelectual D 2015

Quadro 1. Pesquisas acadêmicas encontradas para este estudo.

Conforme é possível observar, o número de pesquisas encontradas foi consideravel-
mente pequeno, pois conforme já apontamos anteriormente, a EJA para jovens e adultos com 
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deficiência é um campo de estudos muito recente e em ampla construção.

Brito e Campos (2013) também desenvolveram uma pesquisa acerca da produção 
acadêmica de teses e dissertações sobre o tema. De acordo com as pesquisadoras, foram encon-
trados 06 (seis) trabalhos acadêmicos para a sua análise, apontando a urgência do desenvolvi-
mento mais pesquisas sobre o tema.

De qualquer forma, desenvolvemos nossa análise com base nos trabalhos encontra-
dos e devido ao número baixo de pesquisas encontradas, optamos por apresentar um breve 
relato acerca dos objetivos e dos resultados encontrados por estas pesquisas.

eLsa midori shimazaKi: Letramento em Jovens e aduLtos com deficiência mentaL3

Shimazaki (2006) teve por objetivo o desenvolvimento de uma análise do nível de le-
tramento, do nível de compreensão leitora e da produção escrita de um grupo de jovens e adul-
tos com deficiência intelectual alfabetizados. A pesquisadora também analisou a influência da 
maneira como a família se relacionava com seus sujeitos de pesquisa e com a linguagem escrita.  

Segundo Shimazaki (2006), as famílias de sujeitos com deficiência intelectual costu-
mam negar a eles o desenvolvimento de sua subjetividade devido à forma como se relacionam 
com eles. Isto é possível constatar pela maneira como os deficientes intelectuais se vestem ou 
são vestidos, pela forma com que são tratados, e até mesmo pela posse ou não de documentos 
pessoais. 

A pesquisadora relatou que alguns de seus participantes procuravam se vestir melhor 
no dia dos encontros e que não possuíam nenhum documento pessoal além da Certidão de 
Nascimento, pois seus familiares consideram desnecessário que eles os tivessem. De acordo 
com a pesquisadora,

[...] O irmão do sujeito “3” contou que ele contornou no calendário da casa os dias em que estaria 
com a pesquisadora e, nestes dias, procurava vestir uma roupa melhor para ir ao colégio. É impor-
tante ressaltar que a pesquisadora não falava diretamente sobre a apresentação física dos alunos, 
mas elwogiava aqueles que usavam calças, e camisetas bem limpas e bem passadas, tênis ou sapato, 
pois a maioria vinha ao colégio de abrigo, camiseta larga, chinelo, cabelo sem pentear e sem corte. 
[...] (SHIMAZAKI, 2006, p. 109). 

[...] A gente achava que ele não precisava de documento porque é doente. (SHIMAZAKI, 2006, 
p. 108).

É possível afirmar que as famílias com filhos deficientes mentais, muitas vezes, não ajudam 
essas pessoas, pois não tem acesso à informação quanto à capacidade das mesmas em aprender 
e se desenvolver. Essa afirmação pauta-se no fato de as famílias julgarem sem importância a 
obtenção de documentos de identificação. A partir do momento em que se discutiu e se explicou 
a importância da participação social dos sujeitos da pesquisa, as famílias providenciaram os 
documentos. (SHIMAZAKI, 2006, p. 109). 

Com base nas colocações de Shimazaki (2006) sobre a maneira como os familiares de 
seus participantes de pesquisa lidavam com a condição de deficientes intelectuais de seus filhos, 
é possível afirmar que havia uma grande descrença em relação às suas capacidades e habilidades, 

3 No período em que esta tese foi desenvolvida, o termo Deficiência Mental ainda era a terminologia utilizada para designar este 
deficiência. 
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o que implicou em seu desenvolvimento cognitivo e social em muitos aspectos. 

Estas implicações seguem se revelando à medida que os indivíduos tentam participar 
da vida social e apresentam dificuldades na lida com as demandas sociais e com as relações 
institucionais que organizam a vida em sociedade. E estes aspectos também implicam sobre o 
desenvolvimento do letramento dos sujeitos com deficiência intelectual. 

Segundo Soares (2010, p. 39), o letramento pode ser compreendido como “Resulta-
do da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita” e “O estado ou condição 
que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 
escrita e de suas práticas sociais.”

Conforme é possível observar na citação anterior, o desenvolvimento do letramento 
não está relacionado apenas com a aquisição do código escrito; é preciso que os sujeitos se 
apropriem das práticas sociais de usos da linguagem escrita. E esta apropriação exige que os 
indivíduos participem ativamente de eventos de práticas de letramento para que possam conhe-
cer seus sentidos e significados. 

Com base nos relatos de Shimazaki (2006) podemos inferir que tanto o desinteresse 
pela forma de se vestir quanto a supressão de documentos são expressões da descrença dos fa-
miliares nas capacidades e habilidades dos indivíduos com deficiência intelectual. Estas atitudes 
se refletem negativamente nas relações interpessoais das práticas sociais da linguagem escrita e, 
consequentemente, no desenvolvimento do letramento.

Sobre o processo de letramento dos jovens e adultos com deficiência intelectual e a 
escolarização, Shimazaki (2006) apontou que a proposta da escola se fundamenta no desen-
volvimento de habilidade de codificação e decodificação, desconsiderando a oralidade e os 
conhecimentos extralinguísticos. Assim, embora fossem alfabetizados, os participantes de sua 
pesquisa não possuíam níveis de letramento que lhe conferissem autonomia e independência 
em sua vida cotidiana. 

Ao propor um modelo ideológico de letramento, nessa pesquisa, foi possível obter avanços e os su-
jeitos compreenderam a importância da leitura e da escrita em suas vidas. As experiências com lei-
tura e escrita precisam ser mais elaboradas e trabalhadas, pois foi possível obter avanços e isso pode 
levar a questionar a maneira como as escolas têm trabalhado suas práticas pedagógicas, pois esses 
sujeitos tinham mais de 5 anos de freqüência à escola e conseguiam somente escrever palavras e 
lê-las, sem conhecer seus sentidos e significados e, mais ainda, sem perceber de que modo a leitura 
e a escrita poderiam inserir-se em suas práticas sociais quotidianas. (SHIMAZAKI, 2006, p. 169)

Com base nas colocações de Shimazaki (2006), podemos concluir que há uma gran-
de preocupação para que os sujeitos deficientes intelectuais dominem o código alfabético. No 
entanto, os esforços para que eles compreendam quais as aplicações destes conhecimentos na 
vida diária para que possam desempenhar um comportamento letrado autônomo ainda não 
tem sido objeto de trabalho nas escolas, dificultando sua inserção social e cristalizando sua 
estigmatização.
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moema KarLa santana: a Língua Portuguesa na educação esPeciaL: 
ProBLematizando Leitura, escrita e mediação

Santanna (2011) analisou o processo de aquisição da Língua Portuguesa escrita por 
sujeitos adultos com deficiência intelectual matriculados em uma escola de educação especial. 
Estes alunos constituíam a turma de EJA desta instituição. 

Em relação às práticas de escrita já realizadas por estes alunos, Santanna (2011) cons-
tatou que todos já apresentavam domínio da escrita e se preocupavam bastante com a ortogra-
fia. A pesquisadora também abordou as concepções dos familiares de seus sujeitos de pesquisa 
sobre o desenvolvimento escolar destes alunos e suas relações com a escola:

De acordo com uma mãe, “a escola não tava nem ligando, se o Caio sabia a leitura, ele nem fazia 
fraze”. Para a avó de Jorge, “o mais importante ele não faiz que é os número conta né sabe as letra”. 
As responsáveis pelos alunos citados nos excertos evidenciam a importância que dão ao ensino 
formal, revelando a preocupação de oferecer ao filho e ao neto oportunidades de aprender a ler, 
escrever os cálculos, conhecimentos básicos e exigidos em todos os lugares sociais. (SANTANNA, 
2011, p. 92)

Sobre a elaboração do planejamento das aulas, a pesquisadora afirmou que havia 
várias inconsistências entre o que as diretrizes curriculares para a EJA apontam e o que era 
inserido no conteúdo dos planejamentos das aulas.

[...] Apesar de verificarmos gêneros como música, bilhetes, cartas, rótulos, biografias, jornais, 
anúncios, formulários, questionários, listas, receitas culinárias, poemas, contos, entre outros, não 
há uma ligação com os PCNs (1997) quanto à Análise e reflexão sobre a língua, uma vez que 
os conteúdos gramaticais elencados no plano estão descontextualizados da produção do texto, 
quando o aluno, através da mediação do professor, poderia atribuir maior coesão e coerência à sua 
produção, refletindo sobre as regularidades da língua, desenvolvendo atividades epilinguísticas e 
metalingüísticas. (SANTANNA, 2011, p. 103). 

Em relação ao trabalho desenvolvido na sala de aula, Santanna (2011) apontou o des-
cuido da professora em explicitar o objetivo da atividade, fazendo com que os alunos não com-
preendessem os significados do que estavam fazendo e não avançassem em seus conhecimentos.

A falta desse tipo de conhecimento (explicitado para o aluno) resulta em pseudoaprendizagem em 
que não há elaboração de conhecimento baseado em princípios, quando, por exemplo, o aluno 
não consegue ver o propósito do que está acontecendo em sala de aula. (SANTANNA, 2011, p. 
114).

Sobre o desempenho em produção escrita, a pesquisadora demonstrou satisfação 
com a maneira como a aula era aproveitada pelos alunos, mostrando que a presença da defi-
ciência intelectual não é um empecilho para a aquisição da linguagem escrita. 

Embora a tarefa tenha apresentado um cunho tradicional de ensino de LP, destacamos, mais uma 
vez, que a turma vivenciou importantes mediações a partir do que foi proposto. Podemos dizer 
que o contexto revelou o modelo autônomo de letramento, contudo, as respostas e hipóteses dos 
alunos quanto às tarefas nos mostram que a DI não é um empecilho para que o ensino-aprendi-
zagem da LP na escola especial possa acontecer de forma a desenvolver a reflexão sobre a língua 
e seus usos, considerando práticas sociais culturalmente determinadas. (SANTANNA, 2011, p. 
131)
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Em suas considerações finais, a pesquisadora apontou que a presença da deficiência 
intelectual não prejudica o domínio das convenções da Língua Portuguesa, pois a escola não 
é o único lugar no qual estes sujeitos participam de eventos de letramento em suas relações 
cotidianas. 

Com base no exposto por Santanna (2011), é possível constatar a preocupação dos 
familiares para que seus filhos adquiram o domínio do código escrito, mesmo diante de um 
quadro de inconsistências como o planejamento inadequado e a ausência de explicações das 
atividades por parte da professora. 

Neste panorama, o sucesso alcançado pelos alunos pode ser atribuído ao apoio e às 
crenças de seus familiares em suas habilidades e capacidades. Conforme apontado anteriormen-
te por Shimazaki (2006), a maneira como os familiares lidam com seu ente deficiente intelec-
tual se reflete em suas interações sociais e em seu desenvolvimento psicossocial, favorecendo o 
desenvolvimento de seu letramento. 

Para Shimazaki (2006) e Santanna (2011), os jovens e adultos com deficiência inte-
lectual são plenamente capazes de desenvolver domínio da língua portuguesa e assumir postu-
ras letradas frente às demandas sociais quando são devidamente motivados por suas famílias e 
atendimentos por uma educação voltada para as suas necessidades.

Portanto, reconhecer as suas capacidades e desconstruir crenças negativas sobre as 
possibilidades de atendimento educacional desta parcela da população de alunos é fundamental 
para favorecer seu aprendizado escolar e sua inclusão social. 

marieLe angéLica de souza freitas: estudantes com deficiência inteLectuaL na 
educação de Jovens e aduLtos: interfaces do Processo de escoLarização

Freitas (2014) teve por objetivo compreender o processo de escolarização dos jovens 
e adultos com deficiência intelectual na EJA, analisando o processo de ensino, as condições de 
trabalho da professora e quais os significados que os alunos com deficiência intelectual atri-
buíam à sua escolarização.

Em relação ao seu primeiro objetivo, Freitas (2014) constatou que as trajetórias de 
seus participantes de pesquisa eram bastante marcadas por idas e vindas, além de constantes 
mudanças de escolas. No entanto, estes também relataram detalhes do processo que mostraram 
que a escolarização era importante e desejada por eles.

Estas idas e vindas também foram relatadas pelas participantes da pesquisa de Tinós 
(2010). Segundo estas participantes, elas foram obrigadas a trocar de salas, turmas e períodos 
devido aos muitos obstáculos que foram colocados em sua escolarização. Uma das participan-
tes relatou que embora já fosse jovem, foi colocada em uma sala junto com crianças pequenas 
devido ao seu fraco desempenho escolar em relação aos demais jovens de sua idade. 

Ela também relatou que, devido à sua deficiência intelectual, sempre sentiu dificul-
dade em ser atendida em suas necessidades educacionais e que se sentiu acolhida ao ingressar 
na EJA. 
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A outra participante da pesquisa de Tinós (2010) relatou que por ser deficiente físi-
co, teve que enfrentar obstáculos e descrenças em relação à sua capacidade e habilidades para 
aprender, somados aos obstáculos arquitetônicos. Isto implicou em dificuldades em se locomo-
ver e estar na escola, em conjunto com a falta de recursos e de atenção por parte da escola e dos 
professores. 

As participantes de Tinós (2010) afirmaram que sempre desejaram a escolarização 
e que suas famílias não mediram esforços para que pudessem desenvolver seus estudos e seus 
projetos de vida. 

Sobre as condições de trabalho do professor, Freitas (2014) apontou que muitas vezes 
o docente está sobrecarregado, acumulando mais de uma função de professor, o que dificulta 
sua dedicação.

As dificuldades enfrentadas pelos professores têm sido objeto de estudos de diversos 
pesquisadores. Para Polity (2002), as dificuldades dos professores devem ser compreendidas 
como um movimento carregado de emoção devido às fantasias de incompetência frente ao 
aluno que ele não consegue entender e às demandas relacionais que sempre são difíceis de lidar. 
Ainda segundo a pesquisadora, “[...] não diz respeito à competência técnica, mas ao despreparo 
pessoal. [...]” (POLITY, 2002, p. 16). 

Com base nestas colocações, é possível inferir que as dificuldades enfrentadas pelos 
professores demandam de uma formação que não os prepara adequadamente para enfrentar a 
problemática da sala de aula, aliada à desvalorização do magistério, obrigando o profissional 
a assumir mais de um cargo de professor em busca de uma remuneração que atenda às suas 
necessidades. 

Sobre o significado atribuído à EJA pelos participantes de sua pesquisa, Freitas 
(2014) apontou que estes a consideraram acolhedora e promissora, em razão da história de 
suas trajetórias escolares. Estes sentimentos também foram manifestados pelas participantes 
da pesquisa de Tinós (2010) e de Oliveira e Campos (2016), que afirmaram que se sentiram 
acolhidos e pertencentes à EJA. 

Em suas considerações finais, Freitas (2014) apontou que ainda há muito que ainda 
precisa ser feito para que a educação de jovens e adultos com deficiência intelectual alcance a 
qualidade necessária.

Durante as observações realizadas em sala de aula, pudemos observar que, além de infantilizar os 
jovens e adultos ali presentes, atribuía-se às jovens com deficiência intelectual as mesmas ativida-
des que eram atribuídas aos demais. Todavia, isso não era suficiente para ambas, pois elas necessi-
tavam de adaptações dos conteúdos que ali estavam sendo ministrados. Apesar disso, a professora 
Lucia discordava dessa opinião, mas garantiu que a escola estaria disponível para realizar essas 
adaptações. Mesmo assim, essa docente relatou que um dos grandes entraves da sua prática foi 
o de realizar atividades para ambos os termos, concomitantemente, além de ressaltar que tentou 
realizar tarefas que, de alguma forma, estivessem ligadas às experiências dos jovens e adultos. 
(FREITAS, 2014, p. 114). 

As adaptações curriculares devem ser compreendidas como parte imprescindível da 
alfabetização e do letramento de jovens e adultos com deficiência intelectual. Conforme apon-
taram Campos e Duarte (2011), a EJA exige um olhar diferenciado sobre a escolarização em 
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razão das especificidades de seu público-alvo. Em interface com a Educação Especial, significa 
que novas especificidades se unirão a estas, impondo condições à atuação dos professores.

Com base nas colocações de Freitas (2014) é possível constatar que a educação de 
jovens e adultos com deficiência intelectual tem encontrado professores que, ao mesmo tempo 
em que procuram oferecer algum tipo de atendimento educacional, não possuem conheci-
mentos necessários ou adequados para lidar com as especificidades desta população de alunos, 
atuando muitas vezes com base em crenças negativas acerca do desenvolvimento psicológico e 
cognitivo dos sujeitos com deficiência intelectual. 

Desta forma, o desenvolvimento de seus processos de letramento fica comprometido, 
pois as crenças negativas manifestadas – mesmo que de forma velada – os levam à descrença 
pessoal, impedindo a apropriação das práticas e usos sociais da linguagem escrita. 

gizeLi aParecida riBeiro de aLencar: sentidos e significados da aLfaBetização de 
aduLtos com deficiência inteLectuaL

Alencar (2015) teve por objetivo analisar quais os sentidos e significados atribuídos 
à alfabetização e ao letramento por um grupo de jovens e adultos com deficiência intelectual 
alfabetizados. Para a pesquisadora, 

[...] Embora existam muitas pesquisas sobre alfabetização e letramento de pessoas com deficiên-
cia intelectual, a maioria foi desenvolvida junto a crianças. Contudo, se, por um lado, a alfabeti-
zação de adultos com DI não está sendo tratada com expressividade no conjunto das produções 
científicas nacionais, por outro, alguns estudiosos têm se preocupado com a temática e sinali-
zado as possibilidades de desenvolvimento para essa faixa etária. [...] (ALENCAR, 2015, p. 63)

Em relação aos sentidos e significados que a aquisição da escrita pode ter para estes 
indivíduos, a pesquisadora apontou que estes são construídos por meio da qualidade da media-
ção oferecida tanto na escola quanto na família, pois muitos dos participantes de sua pesquisa 
apontaram os sujeitos responsáveis por sua alfabetização ao descreverem seus sentimentos acer-
ca daquilo que a escrita poderia lhes oferecer.

Alencar (2015) também apontou algumas questões referentes aos significados que 
os bens culturais e materiais podem assumir para o deficiente intelectual alfabetizado e leitor. 
Segundo a pesquisadora, a mediação exerce papel preponderante neste processo. 

Edgar: “É porque é muito bom pra escrever o nome da pessoa, de alguém, minha tia, meus primos. [...] 
Eu guardo no papel, escrevo. Eu escrevo parabéns, faço bilhete, a carta, hoje é aniversário do meu tio 
também irmão do meu pai, amanhã da minha [...]. Mando pros meus primos de São Paulo, eu mando, 
de Campinas eu mando. [...] Eu mando no correio. Aí põe selo. Eu mando lá.”

Pietra: “Eu escrevo para meu pai. [...] Escrever é para pensa! [...] e usar sentimentos e fazer um livro 
de poesias. Dá para fazer um livro escrito. Sobre a natureza, o ambiente, a vida dos animais. Porque 
é importante.” (ALENCAR, 2015, p. 102). 

De acordo com a referida pesquisadora, todos os seus participantes fizeram uso de 
diferentes portadores de texto tanto em casa como na escola, mas a maneira como se relacio-
nam com estes materiais é muito diversa devido à maneira como vivenciaram seus usos nos 
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diferentes eventos de letramento do qual tomaram parte. Assim, sua maneira de fazer uso destes 
bens culturais e, a partir deles, atuar por meio de práticas de letramento, evidencia as crenças 
que construíram através das mediações que receberam.

 [...] Os dados revelaram que os sujeitos conhecem materiais escritos, os quais perpassam por 
diferentes instrumentos técnicos semióticos – cadernos, livros, jornais, celulares, computadores –, 
mas nem todos acessam esses materiais da mesma forma. Todos passaram pelo processo de escola-
rização, contudo, o contexto vivenciado para além da instituição escolar é distinto. As condições 
objetivas de vivencias com a leitura e escrita são diferentes. Nem todos os pais ou responsáveis 
pelos sujeitos de pesquisa acessaram a escolarização, a apropriação de conhecimentos cien-
tíficos produzidos historicamente pelo homem e, por conseguinte, ao letramento, seja ele 
numa perspectiva autônoma ou ideológica, como preconizado pela literatura cientifica da 
mesma forma. E isso se reflete na forma como as mediações se efetivam ou não, pois quando 
a mesma não tem uma intencionalidade dificilmente influencia positivamente no desenvol-
vimento das FPS de forma a potencializar a zona de desenvolvimento proximal da pessoa 
com DI. (ALENCAR, 2015, p. 128).4

Com base nas colocações de Alencar (2015), podemos observar a importância dos 
processos de mediação para o desenvolvimento escolar e social dos jovens e adultos com defi-
ciência intelectual. A oferta da mediação deve ser compreendida dentro de um forte aparato 
de crenças nas habilidades e capacidades destes sujeitos, pois só por meio da crença em suas 
possibilidades é que se torna possível desenvolver um trabalho pedagógico adequado no qual 
eles possam se apropriar das normas da Língua Portuguesa e desenvolver suas habilidades de 
letramento. 

concLusões

Em nosso processo de coleta de dados para a análise desta pesquisa, o número bas-
tante baixo de pesquisas sobre a educação de jovens e adultos com deficiência intelectual não 
apenas corroborou a afirmativa de alguns pesquisadores citados neste trabalho, como também 
enfatizou a forte descrença que a nossa sociedade possui acerca das possibilidades de desenvol-
vimento para os sujeitos com esta deficiência. 

Este fato também nos aponta a necessidade de atentarmos e desconstruirmos algu-
mas compreensões distorcidas sobre a deficiência intelectual que ainda persistem em nossas so-
ciedades, pois somente assim será possível superar os preconceitos e as resistências que insistem 
em permanecer no trabalho pedagógico voltado para esta população de alunos.

Em relação às pesquisas analisadas, podemos citar alguns aspectos bastante conheci-
dos dos debates pedagógicos: a importância das famílias no processo educacional escolar dos 
alunos com deficiência intelectual e a qualidade das mediações a serem oferecidas. 

Conforme as pesquisadoras dos trabalhos analisados apontaram, a maneira como a 
família lida com seu ente deficiente intelectual reflete em sua maneira de lidar com a escolariza-
ção e com o universo que o cerca. Assim, se a família o compreende como incapaz este sujeito se 
reconhecerá desta forma e não conseguirá desenvolver as habilidades necessárias para alcançar 
o sucesso na escolarização. 

4 Grifo nosso. 
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Isto se dá em razão da mediação recebida por este sujeito. Conforme Vigotsky (2007) 
apontou, é por meio da mediação que compreendemos o mundo no qual estamos inseridos e 
construímos nossa autoimagem por meio das informações que recebemos dos demais sujeitos 
que nos cercam.

Da mesma forma, na escola, garantir a qualidade das mediações é fundamental para 
que os sujeitos com deficiência intelectual adquiram a linguagem escrita. E esta garantia depen-
de da constituição da crença nas habilidades e capacidades dos alunos deficientes intelectuais.

Soma-se a estas circunstâncias a questão do desenvolvimento do letramento. Confor-
me Soares (2004) apontou, o letramento é uma habilidade complexa, que exige altos níveis de 
abstração dos sujeitos, fazendo com que os indivíduos sejam letrados em diferentes níveis de 
acordo com suas experiências e vivências.

Neste contexto, o desenvolvimento das habilidades de letramento dos jovens e adul-
tos com deficiência intelectual também dependem das experiências que lhes são proporciona-
das e, a qualidade destas experiências e vivências, se encontra intimamente ligadas às crenças 
que os familiares e professores possuem sobre estes sujeitos e a qualidade da mediação que 
oferecem em razão de suas crenças.

Portanto, a chave do crescimento do número de pesquisas sobre o tema, assim como 
do aumento da qualidade do atendimento educacional no ensino de Língua Portuguesa para 
alunos deficientes intelectuais na EJA, pode estar na desconstrução dos preconceitos resisten-
tes sobre suas habilidades e capacidades para aprender, se desenvolver e participar da vida na 
sociedade. 
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