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

 

RESUMO 

A educação de jovens e adultos sempre compreendeu uma diversidade muito grande de práticas 

formais e informais em relação a seu processo de escolarização, culminando, muitas vezes, em 

uma formação inacabada.  E quando esse aprendiz vem acompanhado de algum tipo de 

deficiência, as práticas educativas costumam se mostrar bastante despretensiosas na promoção 

do conhecimento, embargando a aprendizagem desses discentes. Por isso, este estudo, que é 

um recorte de nossa tese, tem por objetivo refletir sobre as classes de EJA com alunos com 

deficiência intelectual, procurando descrever algumas fragilidades na educação desses sujeitos. 

Os dados foram obtidos em três escolas responsáveis pela EJA e que identificaram educandos 

com deficiência intelectual no censo escolar de 2015 da rede municipal de uma cidade de médio 

porte do sudoeste da Bahia. Os dados foram coletados a partir de duas fontes: consulta 

documental e observação em sala de aula durante cinco meses. Os dados revelam que são muitas 

as fragilidades existentes na escolarização desses sujeitos, a saber: falta de ações no PPP que 

contemplem as especificidades da EJA, bem como as do Público-Alvo da Educação Especial 

(PAEE) dessa modalidade; ausência de relatório descritivo, anexado ao histórico escolar, 

elencando os conhecimentos, habilidades e competências adquiridos pelos alunos; atividades 

de alfabetização mecânicas, desconexas da realidade dos alunos; dentre outras. Com isso, 

percebe-se que, no contexto pesquisado, apesar dos vários anos que os estudantes estavam 

matriculados nas escolas, continuavam incapazes de ler e escrever, permanecendo todos como 

exímios copistas e eternos alfabetizandos.  
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Introdução 

Os estudantes que ingressam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) demandam uma 

reflexão que deve ser bastante discutida, uma vez que compreender a heterogeneidade desse 

público é transpor a ideia de que a EJA é uma modalidade de sujeitos fracassados, em prol de 

uma visão mais comprometida com uma formação completa. Desde que se instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos, através do Parecer CEB 
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nº 11/2000, o sistema público de ensino assume a EJA numa perspectiva de educação ao longo 

da vida, resultando na proposta curricular que objetiva privilegiar a formação para o exercício 

da cidadania como linha mestra nas práticas de educação de jovens e adultos (BRASIL, 2000).  

No entanto, pode-se afirmar que as práticas desenvolvidas na alfabetização dessa modalidade, 

sempre marcada por campanhas emergenciais e assistencialistas,  objetivam somente fazer com 

que essas pessoas aprendam a ler e escrever o seu nome a curto prazo. 

A educação de adultos sempre compreendeu uma diversidade muito grande de processos 

e práticas formais e informais em relação à obtenção ou aumento de conhecimento, culminando, 

muitas vezes, em uma formação inacabada.  E quando esse aluno vem acompanhado de algum 

tipo de deficiência, as práticas educativas costumam se mostrar bastante despretensiosas na 

promoção do conhecimento, embargando a aprendizagem desses discentes.  

Dentre os sujeitos historicamente excluídos que não puderam participar dos contextos 

comuns de ensino, estão os jovens e os adultos identificados com deficiência intelectual (DI) 

que frequentam as classes de EJA. Além da exclusão educacional, Dias e Oliveira (2013) 

afirmam que, comparada às deficiências motoras, sensoriais e de comunicação, a deficiência 

intelectual encontra-se em situação particular, tanto devido à invisibilidade própria do indivíduo 

não sindrômico, como pelas representações sociais predominantes que, ao passo que conferem 

à pessoa com deficiência intelectual uma cognição infantil, colaboram para lhes excluir do 

direito a uma vida adulta independente e cidadã.  

Segundo Ferreira (2009), os jovens e adultos com algum tipo de deficiência compõem 

uma vasta parcela da população analfabeta mundial, em virtude da ausência de oportunidades 

de acesso à educação escolar na idade apropriada. Percebe-se que esses alunos com DI passam 

um extenso período nas salas de aula das escolas e poucos conseguem ser alfabetizados, menos 

ainda são aqueles que obtêm êxito para avançar na escolarização. Concorda-se com Bins (2007) 

quando esta afirma que pensar em ajustar o desenvolvimento pedagógico do aluno com déficit 

cognitivo é ainda um desafio para o ensino regular, que se baseia em um único modelo de ensino 

e aprendizagem, sem considerar as possibilidades e as diversidades humanas. 

Para Campos (2014), a inclusão de alunos com deficiência intelectual nas salas comuns 

de ensino na modalidade EJA ainda é um tema pouco discutido e que merece maior atenção da 

comunidade acadêmica devido a importância dessa modalidade que reforça os princípios da 

constituição de uma sociedade inclusiva e que possa expressar a igualdade de direitos e 

oportunidades sociais e educacionais.  

No Brasil, os dados do censo MEC/INEP (Ministério da Educação / Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vêm mostrando, no quesito Educação 

Especial, que alunos com Deficiência Intelectual equivalem a 50% do Público-Alvo da 

Educação Especial (PAEE) que frequenta a escola regular. “[...] Tais dados são corroborados 

pela literatura sobre deficiência intelectual no qual cerca de 50% do alunado da educação 

especial se enquadra nesta condição [...]” (VELTRONE; MENDES, 2011, p. 414).  

Frente a essas considerações, estabeleceu-se, como objetivo deste estudo, refletir sobre 

as classes de EJA com alunos identificados com deficiência intelectual em um município de 

médio porte do interior baiano, procurando descrever algumas fragilidades na educação desses 

sujeitos. 

Metodologia 

O universo escolhido para o presente relato foram as escolas responsáveis pela EJA e 

que identificaram educandos com deficiência intelectual no censo escolar de 2015 da rede 

municipal de uma cidade de médio porte do sudoeste da Bahia. Os dados foram coletados a 

partir de duas fontes: consulta documental e observação em sala de aula. Na primeira, 
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selecionamos os seguintes documentos: documentos oficiais municipais, históricos escolares e 

fichas de matrícula de seis alunos com DI e Projetos Políticos Pedagógicos de três escolas 

(PPP). A observação foi feita durante 05 meses, 03 vezes por semana e possibilitou o 

diagnóstico, a análise dos fatos, permitindo uma visão contextualizada sobre os aspectos 

referentes ao objetivo estabelecido neste trabalho. Durante todas as visitas realizadas nas 

classes, foi feito um diário de campo, registrando as situações encontradas no ambiente escolar 

de 4 salas de aula. Aos dados coletados, foi aplicada a análise descritiva. 

 

 

Resultados e discussão 

A rede educacional do município dispõe de todos os níveis de ensino, desde creches até 

o universitário, com a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Em 2015, na 

rede municipal, sete (07) escolas contemplavam a modalidade EJA, dentre as trinta e três (33) 

existentes. No entanto, somente três das escolas que ofertavam a EJA havia alunos com DI. 

Com exceção de uma das escolas, que oferecia a EJA também no vespertino, as demais 

ofertavam no noturno. A EJA, como modalidade fundamental regular, foi implementada na 

Rede Municipal pesquisada através da Resolução nº14 de 15 de dezembro de 2004 que aprovou 

o Projeto de Organização das Classes de Aceleração de Educação de Jovens e Adultos. A 

proposta denominava-se Aceleração I e Aceleração II, correspondendo ao primeiro e segundo 

segmentos do ensino fundamental para jovens e adultos, respectivamente. Desde 2004, a matriz 

curricular sofreu alterações relacionadas à inclusão e exclusão de disciplinas; tempo de aula e 

atividades presenciais e extraclasse. A diferença mais significante diz respeito à inserção da 

alfabetização na Matriz Curricular de 2012 da Aceleração I que foi retirada na matriz do ano 

seguinte. A coleta de dados trouxe um elemento bastante relevante para esta pesquisa no que 

diz respeito à alfabetização da EJA na cidade pesquisada, ou seja, a ausência de turmas oficiais 

de alfabetização dessa modalidade desde 2012. Deve-se informar que a alfabetização de jovens 

e adultos no estado da Bahia é responsabilidade da Secretaria de Educação, através do Programa 

do governo estadual denominado TOPA (Todos pela Alfabetização) em parceria com os 

municípios. No entanto, a rede municipal investigada aderiu ao TOPA da primeira etapa em 

2007 até 2011.   

Veiga (2002) assinala a importância do PPP na organização do trabalho escolar para a 

efetivação de um currículo emancipatório. Dada a realidade de cada educandário, ele deve ser 

construído por seus segmentos, ser objetivo e não pode ser copiado de uma escola para outra. 

A construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) faz-se relevante justamente porque é através 

dele que será prevista a organização curricular, organização do trabalho pedagógico da escola, 

voltada para a formação integral e de qualidade dos alunos. Nesse sentido, é preciso que todos: 

alunos, pais, equipes pedagógica e administrativa estejam envoltas nesse processo de pensar a 

escola a partir das suas reais demandas, uma vez que é o PPP que determina o cotidiano da 

escola, bem como a melhoria ou mudança de uma realidade. Essa realidade configura-se no 

trabalho pedagógico que se realiza diariamente na escola. 

Nesse sentido, a realidade investigada mostrou-nos que o PPP é construído de forma 

regulatória, pelo menos quando se trata da EJA e do PAEE. Nos PPP consultados, apesar de 

modificações sofridas, poucas vezes foram mencionadas ações que contemplassem as 

especificidades da EJA e nenhuma ação foi direcionada ao PAEE dessa modalidade. Eis um 

dos problemas do atendimento à modalidade EJA, os PPP normalmente são pensados para 

turmas regulares e nesse município não foi diferente. 
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Foi efetivado o acesso às pastas de matrícula dos alunos com DI para analisar os dados 

relacionados ao histórico escolar e fichas de matrícula contidas em suas pastas. Pôde-se 

verificar todas as informações relacionadas a esses educandos com a finalidade de caracterizar 

seu percurso escolar. Notou-se que os históricos analisados permaneciam em branco desde o 

ano de ingresso de cada aluno até 2015. Não havia um relatório descritivo, anexado ao histórico 

escolar, elencando os conhecimentos, habilidades e competências adquiridos pelos alunos com 

DI; obviamente, não foi feita nenhuma menção às avaliações nas pastas dos alunos DI 

consultadas.  

Através de dados obtidos pela observação, buscou-se descrever qual a realidade de 

estudantes com deficiência intelectual que frequenta a Educação de Jovens e Adultos. Esses 

registros possibilitaram-nos acompanhar a prática dos docentes, observar as reações dos alunos 

e perceber as dificuldades enfrentadas.  

Nas primeiras aulas das quais participamos, as atividades eram feitas no livro adotado. 

O professor lia o texto e discutia com os alunos visando à interpretação e depois escrevia as 

respostas no quadro e todos copiavam. Muitas vezes eram apresentados textos com linguagem 

fortemente poética que dificultava bastante o entendimento. Uns arriscavam escrever sem obter 

sucesso, outros copiavam do colega ao lado. Observou-se que as atividades de alfabetização 

eram atividades mecânicas, desconexas da realidade dos alunos. Não percebíamos estratégias, 

por parte dos alunos, para construir sentidos para o texto nem para formar palavras. Assim, 

executavam a atividade de desarrumar e arrumar letras mecanicamente sem realizar a escrita ou 

a leitura de forma autônoma, haja vista o constante pedido de assentimento à professora como 

forma de mostrar que não se sentiam seguros de suas capacidades como leitores e escritores. 

Padilha e Ometto (2012) ressaltam a importância de se adotar uma concepção de linguagem 

que permita a compreensão da dinâmica discursiva na qual estamos inseridos. E questionam 

em quais concepções de linguagem têm pautado o trabalho dos professores no que tange ao 

ensino e à aprendizagem da leitura e da escrita. 

Para Vigotsky (2012), a educação é uma das principais responsáveis pelo processo de 

desenvolvimento da pessoa com deficiência. Logo, Acreditar na capacidade de aprendizagem 

do DI torna-se imperativo para uma mudança de postura na sua escolarização. Todavia, era 

perceptível a descrença dos docentes na capacidade de aprendizagem desses sujeitos. 

Os estudantes com DI comportavam-se como verdadeiros copistas, preenchiam as 

folhas de exercícios e/ou as folhas dos cadernos sem que aqueles apontamentos constituíssem 

algo sólido. Esse dado corrobora com as pesquisas de Ide (1992), Shimazaki (2006) que 

assinalam que a educação do deficiente intelectual se reduz à escritura de palavras inúmeras 

vezes sem relação entre si e descontextualizadas, bem como ao preenchimento de folhas e 

folhas de exercícios fotocopiados sem significado concreto.  

Constatou-se, no contexto pesquisado, que, apesar dos vários anos em que aqueles 

estudantes estavam matriculados nas escolas, continuavam incapazes de ler e de escrever. Com 

isso, pode-se inferir que no município não havia a intenção de promover esses alunos às séries 

subsequentes, permanecendo todos como exímios copistas e, consequentemente, eternos 

alfabetizandos.  
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