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Resumo 
A pesquisa objetivou compreender, através de discussão e reflexão, como se efetiva o aprendizado das 

crianças, dos jovens e dos adultos, com deficiência, no período de alfabetização, buscando sustentação 

na Literatura Infantil brasileira, como um dos principais instrumentos que norteiam e facilitam a 

formação de identidade infantil, perpassando pelos eixos da alfabetização e Educação inclusiva.A 

pesquisa foi realizada na categoria de Jovens e Adultos - EJA - da Escola Estadual Gilvan de Souza em 

Porto Alegre do Norte – MT.A metodologia caracterizou-se por entrevistas, com análise dos dados 

coletados, com alguns profissionais que lidam diretamente com os alunos deficientes, sejam eles 

auxiliares de turma, como também professores regentes; pesquisa bibliográfica na biblioteca da escola, 

a fim de observar se, no acervo existente, as obras literárias poderiam contribuir com o ensino-

aprendizagem; foi realizada, também, entrevista com algumas mães, a fim de entender o porquê de 

escolher a modalidade EJA. Fez-se uma reflexão sobre a importância da formação contínua dos 

profissionais da EJA, especificamente, formações que auxiliam esses educadores no ensino dos jovens 

deficientes, cuidando para que os mesmos não sejam vistos com olhares de pena e munidos de 

incapacidades. Diante dessas indagações, a leitura de livros literários, que evidenciam o aluno deficiente 

como protagonista, surge como um recurso inicial para o acesso à informação e valorização das 

habilidades compostas por alunos que se identificam com o personagem. Um resultado alcançado, 

marcou-se pela observação de que muitos desses alunos, ou seus familiares, têm dado preferência para 

as escolas de EJA, porque entendem que a dinâmica metodológica utilizada nessa modalidade é 

reparadora e contribui para que o fortalecimento da identidade do jovem deficiente contribua para a sua 

aceitação, fazendo com que essa atitude traga o respeito dos demais alunos ao seu redor.   

 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Inclusão Escolar. Formação Continuada. 

 

SCHOOL INCLUSION: a study of the conceptions, practices, tensions and conflicts in the 

process of educational development of disabled students in EJA in the city of PortoAlegre do 

Norte - MT 
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Abstract 

This research aimed to understand, through discussion and reflection, how the learning process of 

children, teenagers and adults with disabilities takes place during the literacy period, searching for 

support in Brazilian Children's Literature, as one of the main instruments that guide and facilitate the 

formation of children's identity, going through the axes of literacy and inclusive Education.The research 

was carried out in the category of Young and Adults - YAE - in the Gilvan de Souza State School in 

Porto Alegre do Norte - MT. The methodology was characterized by interviews, with analysis of the 

data collected, with some professionals who deal directly with disabled students, whether they are class 

assistants or teachers; bibliographic research in the school library, in order to observe if, in the existing 

collection, the literary works could contribute to the teaching-learning; it was also performed an 

interview with some mothers, in order to understand why they chose the EJA modality. A reflection was 

made on the importance of continuous training for EJA professionals, specifically, training that helps 

these educators in teaching young people with disabilities, making sure that they are not seen with a 

pitying look and armed with incapacities. Facing these questions, the reading of literary books, which 

show the handicapped student as the protagonist, arises as an initial resource for the access to 

information and valorization of the abilities composed by students who identify themselves with the 

character. One result achieved was the observation that many of these students, or their families, have 

given preference to EJA schools, because they understand that the methodological dynamics used in this 

modality is restorative and contributes to the strengthening of the identity of the handicapped youngster, 

contributing to his or her acceptance, making this attitude bring respect to the other students around him 

or her.   

 

Key-words: Youth and Adult Education. School Inclusion. Continuing Education. 

 

INCLUSIÓN ESCOLAR: un estudio de las concepciones, prácticas, tensiones y conflictos del 

proceso de desarrollo educativo de los estudiantes con discapacidad en EJA en la ciudad de 

PortoAlegre do Norte – MT 

 

Resumen 

La investigación tuvo como objetivo comprender, a través de la discusión y la reflexión, cómo se 

produce el aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos con deficiencia en el período de alfabetización, 

buscando apoyo en la Literatura Infantil Brasileña, como uno de los principales instrumentos que guían 

y facilitan la formación de la identidad de los niños, pasando por los ejes de la alfabetización y la 

Educación inclusiva.La investigación se llevó a cabo en la categoría de Jóvenes y Adultos - YAE - en 

la Escuela Estatal Gilvan de Souza en Porto Alegre do Norte - MT. La metodología se caracterizó por 

la realización de entrevistas, con análisis de los datos recogidos, con algunos profesionales que tratan 

directamente con los alumnos discapacitados, ya sean auxiliares de clase, así como profesores titulares; 

investigación bibliográfica en la biblioteca de la escuela con el fin de observar si, en el acervo existente, 

las obras literarias podrían contribuir a la enseñanza-aprendizaje; también se realizó una entrevista con 

algunas madres con el fin de entender por qué eligieron la modalidad de EJA. Se hizo una reflexión 

sobre la importancia de la formación continua de los profesionales de EJA, concretamente, formaciones 

que ayuden a estos educadores en la enseñanza de jóvenes deficientes, cuidando de que no sean vistos 

con una mirada de lástima y dotados de incapacidades. Frente a estas cuestiones, la lectura de libros 

literarios, que muestran al alumno discapacitado como protagonista, surge como un recurso inicial para 

el acceso a la información y la valorización de las habilidades compuestas por los alumnos que se 

identifican con el personaje. Un resultado alcanzado, marcado por la constatación de que muchos de 

estos alumnos, o sus familias, han dado preferencia a las escuelas EJA, porque entienden que la dinámica 

metodológica utilizada en esta modalidad es restauradora y contribuye al fortalecimiento de la identidad 

del joven discapacitado, contribuyendo a su aceptación, haciendo que esta actitud traiga el respeto de 

los demás alumnos que lo rodean.   

 

Palabras clave: Educación de jóvenes y adultos. Inclusión escolar. Formación continua. 
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Introdução 

 

A construção idealizadora e identitária da criança vêm sofrendo algumas 

modificações significativas. Essas reflexões atingem a educação de modo a transformar práticas 

pedagógicas arcaicas, principalmente no campo da alfabetização. 

Essas mudanças aconteceram graças às novas concepções de criança que se 

consolidou no chão da escola, já que a infância foi compreendida como uma fase que cada 

criança vivencia ao longo da sua vida e que essa infância não é padronizada ou alheia às 

vivências de cada um. É importante ressaltar (ARIÉS,1978) que a configuração e valorização 

da importância da infância para a formação do homem é relativamente nova e recente, nasceu 

no bojo das transformações históricas, sociais e culturais.  

Para compreendermos a dimensão dessa nova concepção é preciso revisitar o 

processo de formação social onde a criança era concebida como um adulto em miniatura, com 

obrigações, hábitos e responsabilidades de adultos. A criança (JOHN LOCKE (1632-1704) era 

concebida muito mais como objeto do que sujeito, com sustentação da teoria da tabula rasa. 

A pesquisa objetivou compreender como se efetiva o aprendizado das crianças, dos 

jovens e dos adultos com deficiência no período de alfabetização, buscando sustentação na 

Literatura Infantil brasileira, acreditando que a mesma é um dos principais instrumentos que 

norteiam e facilitam a formação de identidade infantil. 

Buscou-se sustentação teórica em Paulo Freire (1994), Emilia Ferreiro (1996-

1999), Montessori (2010), Mantoam (2003), Regina Zilberman (1988), Lajolo (1988), Mittler 

(2003), Ropoli (2010), Páez (2001), perpassando pelos eixos da alfabetização e da Educação 

Inclusiva. 

Percorreu-se, como processo metodológico, uma pesquisa qualitativa, de estudo de 

caso com abordagens sociais e pedagógicas, empregando entrevistas com professores e 

familiares. Utilizou-se de rodas de conversas, uso de caderno de campo, pesquisa bibliográfica 

na biblioteca da escola e uma observação participante focada muito mais no processo do que 

nos resultados. 

Essa pesquisa apresenta compreensão das concepções de infância postuladas na 

escola e reflexão no ensino dos deficientes que ingressam na Escola de Jovens e Adultos com 

o foco na alfabetização, concebendo a infância como fase de consolidação da identidade, com 

hipóteses de que a infância dos alunos com deficiências não é trabalhada com respectivos 

interesses, pontuando, ainda, estereótipos literários, que podem ser uns dos principais 
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responsáveis pela ausência de uma identidade fortalecida pelas raízes da diversidade e pela 

consolidação de uma identidade de negação e rejeição de si.  

 

Objetivo Geral 

✓ Compreender como se efetiva o aprendizado das crianças, dos jovens e dos adultos, com 

deficiência, no período de alfabetização. 

 

Objetivos Específicos 

✓ Investigar a contribuição da literatura para esse processo de alfabetização e inclusão 

social; 

✓ Fomentar reflexão acerca do processo de exclusão dos alunos com deficiências; 

✓ Pesquisar como está configurada a participação dos alunos com deficiências na EJA. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa investigativa perpassou por enfoque epistemológico, ancorado nos 

saberes sócio interacionistas dos professores e alunos, baseado nas relações entre pesquisador 

e sujeitos da pesquisa, visando estabelecer um processo investigativo que contribuísse de modo 

efetivo para os resultados da pesquisa. 

Concebeu-se uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, por acreditar que era 

preciso caminhar lado a lado com o professor da educação especial, acreditando que isso daria 

uma melhor percepção da realidade de sala de aula. 

Para coleta de dados, buscou-se entrevistar as professoras da sala de recursos, 

utilizando caderno de campo, gravador de voz e pesquisa de campo. Foram feitos 

acompanhamentos de algumas aulas presenciais, onde pudemos acompanhar de perto esse dia 

a dia das professoras. Desse modo, nossa triangulação metodológica perpassa por entrevistas, 

análise de atividades, acompanhamento das aulas. 

As entrevistas ocorreram em momentos diferentes, particulares, onde cada 

professora ficou a vontade para expressar seus pontos de vistas, desafios, percalços e sucesso 

escolar. O ensino de Educação Especial é constituído, na cidade locus, por 1 turma na escola 

Alexandre Quirino de Souza e esses mesmos alunos frequentam o ensino regular na EJA,em 

especial, na escola Gilvan de Souza. 

A pesquisa foi desenvolvida nas seguintes fases: 

- Entrevistas;  
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- Análises de atividades; 

- Pesquisa de campo; 

- Acompanhamento das aulas; 

- Coleta de dados. 

 Os instrumentos utilizados foram cadernos de campo, gravador de voz, máquina 

fotográfica e atividades impressas. A fim de buscar um conhecimento mais aprofundado, 

entrevistou-se algumas professoras que trabalham com alunos portadores de Necessidades 

Educacionais Especiais como auxiliares de turma da Escola Estadual Gilvan de Souza e, 

também, as professoras da Escola Estadual Alexandre Quirino de Souza, onde é oferecida a 

Sala de Recursos Múltiplo-Funcionais. 

 

Considerações finais 

Oportunizar a acessibilidade de crianças portadoras de Necessidades Educacionais 

Especiais é demonstrar como os profissionais e as instituições escolares estão se organizando, 

de maneira respeitosa e consciente, para oferecer o melhor ensino e o melhor ambiente para 

esses pequenos cidadãos que, de maneira especial, nos fazem compreender que o espírito de 

solidariedade deve existir tanto no contexto escolar quanto no espaço social.  

Entende-se que a dinâmica metodológica utilizada na modalidade EJA é reparadora, 

contribuindo para que o fortalecimento da identidade do jovem deficiente contribua para a sua 

aceitação, fazendo com que essa atitude adquira o respeito dos demais alunos ao seu redor. Por 

isso que, para evitar agressões tanto físicas quanto emocionais, os pais preferem matricular seus 

filhos na EJA, por terem uma visão de que seja um ambiente onde prevalece, em sua maioria, 

adultos respeitosos e compreensivos.  O medo de que ao sofrer bulling seus filhos venham a se 

entristecer ou se traumatizar, também é outro motivo que faz com que os pais se preocupem em 

escolher um ambiente que vise trabalhar a inclusão escolar, porquanto filosofia de ensino que 

está sempre presente na escola Gilvan de Souza. 

Espera-se que essa reflexão venha a servir de contribuição ao educador que está 

inserido no atendimento educacional do aluno com deficiência e a todo e qualquer cidadão 

inserido em uma sociedade onde a valorização ao diferente é a maior certeza de que o ser 

humano, apesar de suas diferenças, físicas, psicológicas, financeiras e culturais, tem seu valor 

e precisa ser respeitado. Enfim, é preciso a escola assumir o papel de instituição idealizadora 

da formação cognitiva, emocional e política do ser. 

Não dá mais para deixar as crianças com deficiências desassistidas em nenhum 

segmento da sociedade, muito menos na escola. Preocupa-se, então, com esse público que 
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também tem direitos e deveres como qualquer outro cidadão. Cabe a Educação incluí-la 

diretamente no processo de formação humana, focando em como essas crianças serão 

futuramente e que identidade terão. Ferreiro e Teberosky (1986) garantem que o período de 

alfabetização deve ser comprometido com as questões sociais de cada criança e seus papeis 

perante o mundo em que está inserida. A autonomia também pode ser dirigida e construída com 

ela, portanto, é preciso inseri-la como sujeito da sua própria vida. Para tanto, o período de 

alfabetização assume o papel de precursor nesse processo de formação da identidade. Como 

professora alfabetizadora, sei que é preciso um olhar minucioso, delicado e objetivo para com 

os estereótipos que cercam a sala de aula, assim sendo, teremos visibilidade desses aspectos na 

escola. 

Ao tecer essa reflexão sobre como se dá o ensino aprendizagem do jovem e/ou 

adulto com deficiência e o que o leva a ingressar na escola de EJA, pude observar que existem 

caminhos e suportes teóricos que possam contribuir com o ensino aprendizagem dos alunos 

deficientes, bastando, apenas, uma reorganização pedagógica para que esses cidadãos sejam 

cercados de opções de ensino, onde respeitem suas limitações e valorizem suas habilidades. A 

partir daí, acredito que a escola será considerada ainda mais como um refúgio de compreensão 

e dedicação ao diferente. Busco aqui, com essa reflexão, os pensamentos de Paulo Freire em 

que relata a importância da busca por uma evolução contínua, com a consciência do 

inacabamento. 

De nada valeria a pena observar uma situação que te deixa angustiado, se você não 

for capaz de fazer alguma ação que possa contribuir com a mudança, com um novo caminho 

sem transgredir a vida humana. Viver com criticidade é permitir o ato de se refazer a cada 

situação que lhe angustia e que lhe exige maior qualidade no seu ensinar. O profissional da 

educação precisa estar disposto a encarar as diversidades reais que acontecem no ambiente 

escolar, para demonstrar sua capacidade de transformação e evolução. É um dever moral para 

todo e qualquer educador, desenvolver ações que contribuam com o desenvolvimento da 

autonomia do aluno, para juntos conseguirem encontrar o caminho que diminua as injustiças 

sociais que aí estão. 
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