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Introdução 

 

De acordo com Ferreira (2009), os jovens e adultos com deficiência constituem uma grande 

parcela da população analfabeta do mundo em virtude da ausência de oportunidades de acesso 

à educação escolar na idade apropriada. Ainda segundo a citada pesquisadora, “nos países 

economicamente ricos, a maioria das pessoas com deficiência está institucionalizada, nos 

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

sociais” (FERREIRA, 2009, p. 75), sendo privados de aprendizagens formais e de 

desenvolvimento humano adequados na maioria dos casos.  

O presente trabalho trata-se de um recorte de uma pesquisa maior intitulada Percepções de 

jovens e adultos com deficiência intelectual sobre a escolarização na EJA por meio de 

registros fotográficos, cujos objetivos voltaram-se para a descrição da maneira como esta 

clientela específica de alunos retratava a escola e seu processo de escolarização realizando 

registros fotográficos do espaço escolar. 

Mediante o significativo crescimento das matrículas desta população nas escolas e classes 

comuns de Educação de Jovens e Adultos (EJA), torna-se cada vez mais imprescindível 

conhecer como estes processos de escolarização vêm sendo constituídos, assim como 

desvendar como os atendimentos vem sendo oferecidos em virtude das complexidades de 

cada especificidade destes alunos e, ainda, compreender como estes alunos vivenciam e 

percebem sua aprendizagem escolar. 

De acordo com o Parecer CNE/ CBE n. 11/2000 (BRASIL, 2000), a EJA “representa uma 

dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e 

leitura como bens sociais, na escola ou fora dela” e, ainda, que “ser privado deste acesso é, de 

fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na 

convivência social contemporânea”. Em virtude destas condições, o documento enfatiza as 

funções da EJA, definindo-as como reparadora (acesso aos bens culturais aos quais os sujeitos 

deveriam ter tido na idade própria, por meio de um ensino de qualidade), equalizadora 

(pretensão de atingir toda a classe trabalhadora que não teve acesso à educação na idade 

apropriada, permitindo desenvolver suas habilidades e ampliar suas participações no mercado 

de trabalho) e qualificadora (ou permanente, cujo objetivo é garantir a educação continuada 

para a formação de uma sociedade educada para o progresso). 
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Dessa forma, uma vez consideradas pelos projetos educacionais, as funções da EJA abrem-se 

como um espaço inclusivo e acolhedor para a clientela de jovens e adultos com deficiência 

que agora chegam às escolas depois de anos de reclusão em suas casas ou em instituições 

especializadas.  

Silva (2008), em sua pesquisa sobre os sentidos de uma escola inclusiva em um programa de 

EJA para alunos com deficiência, na qual contou com a participação de 11 alunos, apontou 

que a fala dos participantes se referiram a questões referentes à identidade e diferença. 

Segundo a citada pesquisadora, o programa de EJA oferecido fez com que os alunos 

expressassem falas que configuravam a ideia de igualdade de direitos e de acesso à educação, 

usando expressões como “todos estudarem”, “todos aprenderem juntos”, “todas as pessoas”, e 

“participação de todos os alunos”, além de “todas as pessoas, com ou sem deficiência” e 

“atender a diversidade” (SILVA, 2008, p. 5). Alguns alunos ainda expressaram que “Estar 

nesta escola significa uma vitória, seu sempre quis ir na escola. Agora vejo somos diferentes, 

mas podemos aprender juntos” e que “Gosto de vir nesta escola porque me sinto igual a todos 

(...)” (SILVA, 2008, p. 6). Para Silva (2008), esta identificação e reconhecimento partem das 

características e ideais que são compartilhados por pessoas que fazem parte de um mesmo 

grupo. No entanto, ressaltamos que as falas de seus participantes também apontam um 

sentimento de acolhimento e pertencimento à EJA, principalmente quando estes afirmaram 

que sua presença no programa poderia ser considerada uma vitória e/ ou que gosta de ir à 

escola porque se sente igual a todos.  

A identificação e o reconhecimento de si como parte integrante de dada situação sócio-

política depende de muitos fatores e, entre eles, das relações de afetividade que são 

construídas nestes contextos e que é parte constituinte do sentimento de acolhimento e 

pertencimento ao grupo. 

Segundo Laffin (2007), a reciprocidade e o acolhimento na EJA acontecem quando é 

valorizada a intencionalidade dos sujeitos na constituição de sua relação com o saber ao 

procurar a escolarização, quando a escola planeja adequadamente quais as ações educativas a 

serem realizadas e preocupa-se com os diferentes ritmos de aprendizagem, oferecendo 

flexibilização metodológica e curricular para lidar com estes diferentes ritmos de 

aprendizagem, assim como flexibiliza e valida os diferentes tempos escolares. 

Correia, Heidrich e Rateke (2007), ao discutir o papel da afetividade no cotidiano da EJA, 

afirmaram que garantir a permanência de jovens e adultos na escola é mais difícil do que o 

acesso, pois a oferta de vagas, local e proximidade da escola, sua estrutura pedagógica, suas 

metodologias e avaliações são condições necessárias para promover a permanência, mas é o 

ambiente harmônico e a possibilidade de criar vínculos entre seus componentes é o que torna 

o contexto acolhedor, favorecendo interações com sentimento de coletividade e colaboração.  

Neste panorama, ressaltamos que a qualidade dos contextos educacionais proporcionados na 

EJA é fundamental para que os jovens e adultos com deficiência possam se sentir como parte 

integrante, pois a promoção do ambiente harmônico é também a promoção do acolhimento 

necessário para a constituição de um grupo motivado. E os alunos expressam esses 

sentimentos das mais variadas formas. 

Segundo Correia, Heidrich e Rateke (2007, p. 18)  
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Um corpo fala muitas vezes sem sons e precisa ser lido com cuidado, com atenção e 

com respeito pelas formas peculiares, através das quais ele produz seu discurso. 

Assim, a relação educador/ aluno deve permitir tanto a expressão quanto a leitura 

dessa linguagem não verbal. 

 

Guhur (2007), com o objetivo de apreender quais os recursos e instrumentos utilizados por 

deficientes intelectuais para expressar suas emoções e qual o papel do outro no jogo 

enunciativo das emoções, registrou em audiovisual 22 encontros de um programa de 

alfabetização e letramento de jovens e adultos com deficiência. Após transcrição e análise, a 

pesquisadora afirmou que nos usos dos recursos lingüísticos, ficou claro que a dificuldade ou 

limitação dos participantes com deficiência intelectual prejudicou a realização de operações 

com signos e a apropriação de material para a expressão externa da atividade psíquica; porém, 

observou-se uma predominância de manifestações de afetividade por meio de expressões 

orgânicas, através de gestos, posturas, mímicas, sorrisos, tons diferentes de voz, etc. Ainda 

segundo Guhur (2007), por meio de sinais corporais, os participantes conseguiram falar das 

palavras e dos gestos do outro, revelando suas emoções e atenuando as reações afetivas 

expressas pelo corpo e alcançando a representação.  

Frente ao exposto, o presente trabalho tem por objetivo descrever o sentimento de 

acolhimento e pertencimento à EJA manifestados pelos participantes desta pesquisa, a fim de 

compreender os processos que envolvem a escolarização de jovens e adultos com deficiência 

na EJA comum. 

 

Método 

 

Participaram da pesquisa uma jovem adulta com 23 anos, negra, estudante do 2° ano do 

Ensino Médio de uma escola estadual, por ora denominada M; um aluno adulto com 42 anos, 

branco, estudante de uma turma multisseriada de EJA de uma escola municipal, aqui 

identificado por D; e uma aluna adulta, 50 anos, negra, também integrante de uma turma 

multisseriada de EJA de uma escola municipal, denominada por R. 

Todos os participantes são deficientes intelectuais, porém apenas M possui diagnóstico 

médico e está inscrita como aluna com deficiência intelectual em seu sistema de ensino. Os 

demais apenas possuem comportamentos indicativos de deficiência intelectual. Os 

participantes possuem baixo nível socioeconômico e são oriundos de dois municípios de 

pequeno porte do interior de São Paulo. 

Para a coleta de dados, foi solicitado aos participantes que fotografassem o ambiente escolar, 

destacando pontos que considerassem relevantes de serem comentados por eles. Para os 

registros fotográficos foi utilizada uma máquina fotográfica digital pequena e de fácil 

manuseio da marca Sony, modelo Cyber-Shot, com 14.1 megapixels. 

Os participantes tiveram três dias para realizar os registros fotográficos. Finalizados os 

registros, foram agendadas entrevistas individuais com os participantes acerca das imagens. 

Nesta entrevista, eles deveriam escolher apenas 10 fotografias entre todas registradas e 
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informar à pesquisadora o motivo da escolha, fazer uma descrição da imagem, e apontar o 

motivo de sua relevância. 

A entrevista deu-se nas dependências da própria escola em sala reservada para esse fim, e foi 

gravada para posterior transcrição e análise dos dados. A análise dos dados foi mediante 

análise do conteúdo na modalidade categorial (BARDIN, 2010).  

Todos os procedimentos metodológicos foram devidamente aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas com Seres Humanos (CEP) sob o Parecer n. 139.146/2012. 

 

Resultado 

 

Os participantes demonstraram significativa preocupação com a conservação e a preservação 

de suas escolas. A primeira imagem escolhida por M retratou o banheiro dos professores de 

sua escola (figura 1). Quando questionada pela escolha, a aluna afirmou: 

 

__ Porque os professores são educados para usar o banheiro. Eles têm educação. Não é 

igual à criança, que pega e usa o banheiro e m... no chão. Eles têm muita educação para usar 

os banheiros. Tá em ordem o banheiro, está de outra opinião.  

 

Quando a pesquisadora pergunta sobre as condições dos banheiros dos alunos, a participante 

afirma que 

 

__ (...) só que ta assim, tem bastante banheiro. Só que tem uns que está sem porta. Tem 

menina lá que m... no chão. (...) Porque as meninas querem. (...) É para fazer bagunça, fumar 

lá dentro, beber lá dentro, fumar e tudo. 

 

O participante D, após comentar a imagem das torneiras do bebedouro de água dos alunos, 

também demonstrou preocupação com a conservação dos banheiros da escola (figura 2): 

 

__ Uma coisa que eu não tirei foto... uma coisa... eu achei que não podia entrar em 

banheiro... Mas não dá nada... (...) Uma vez entrei ali e estava um balde debaixo da pia... 

estava o cano quebrado... Acho que agora arrumaram... Está tudo tranquilo. 

 

 
Figura 1. Banheiro dos professores 

 
Figura 2. Bebedouro de água. 
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A preocupação com a limpeza dos espaços escolares também é uma constante na fala dos 

participantes. R, ao fotografar uma sala de aula (figura 3), afirmou que o fez porque 

 

__ É bonita a escola assim... limpinha... bem cuidada... (...) Tem quem joga lixo no chão. 

 

M, ao fotografar uma sala de aula de sua escola (figura 4), afirmou que o fez porque 

 

__ (...) eu gostei do jeito que está assim, agora. Se tivesse aula, teria carteira virada, carteira 

rabiscada, cadeira, mesa, mesa dos professores... cortina rasgada... 

 

O participante D, ao justificar o registro fotográfico das lixeiras de coleta seletiva instaladas 

no refeitório da escola (figura 5), afirmou que o fez 

 

__ Por causa desses negócios de por lixo... Não fica sujo, né?(...) Eu não como aqui... mas é 

bom ter isso aí, né? Pra manter limpo, põe o papel. 

 

 

 
Figura 3. Sala de aula.  

 
Figura 4. Sala de aula.  

 
Figura 5. Refeitório.  

 

Além das preocupações com os cuidados com a conservação e preservação do ambiente 

escolar, os participantes também demonstraram grande afetividade ao comentar alguns 

registros fotográficos de algumas partes específicas de suas escolas. 

M, ao comentar a imagem do pátio de sua escola (figura 6), afirmou que 

 

__ (...) O primeiro dia que eu entrei aqui, dentro desta escola, eu chorei. Eu falei assim: meu 

Deus, nunca vi uma escola bonita igual a essa. Eu estudei na C..., eu estudei lá no C..., e 

gostei mais dessa! 

 

R e D também demonstraram grande afetividade ao comentar algumas imagens fotográficas 

de suas escolas. R, ao comentar uma imagem do pátio externo (figura 7), afirmou que 
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__ Eu achei muito bonita, jardim também... (...) Gosto... (...) Porque aqui a gente aprende a 

ler, conhece os colegas, a professora... 

 

D foi bastante emotivo ao comentar uma imagem que registrou do corredor de sua escola 

(figura 8): 

 

__ Achei bonito assim... o corredor... A gente pensa na casa da gente... aí consegue... é bom. 

 

 
Foto 6. Pátio Externo. 

 
Foto 7. Pátio Externo e jardim. 

 
Foto 8. Corredor. 

 

É interessante constatar o uso corrente do adjetivo bonito (a) nas referências em relação à 

escola, o que enfatiza ainda mais a relação afetiva desenvolvida pelos participantes com suas 

instituições. 

 

Discussão 

 

As discussões relativas à afetividade nas relações escolares são bastante complexas, 

principalmente quando estas se convertem em sentimentos de acolhimento e de pertencimento 

ao grupo. Além disso, expressar de forma compreensível aos outros os sentimentos frente a 

situações complexas como as relações que se estabelecem dentro do ambiente escolar também 

não é algo simples, principalmente para deficientes intelectuais. 

A maior parte das pesquisas que se voltaram para as relações entre a afetividade e a escola 

centra-se nos processos pedagógicos enquanto qualidade das aulas oferecidas e as relações 

que se estabelecem entre o professor e o aluno, esquecendo-se que a escola como um todo é 

fundamental para o processo de aprendizagem escolar. 

Nesta pesquisa, as preocupações dos participantes com a conservação e preservação da 

unidade escolar foram constantes. Mesmo fotografando diferentes ambientes dentro da 

instituição escolar, os primeiros comentários a respeito sempre se voltavam para questões 

relativas à preservação e conservação destes ambientes. 

A preocupação com os banheiros, bastante citada pelos participantes, perpassam as questões 

referentes à higiene e saúde dos alunos da escola, pois expressam o desejo do cuidado para 

que a instituição se mantenha em funcionamento; caso contrário, deixarão de ter acesso à 

escola e aos benefícios que ela pode proporcionar. Estas preocupações ficaram evidentes nas 
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falas de M e D, quando a primeira delata comportamentos que considera inadequados das 

demais colegas da escola, e o segundo, quando retoma sua fala para abordar uma situação 

incômoda com o mau funcionamento do banheiro. Mesmo que de uma forma indireta, ambos 

sabe que certas inadequações no prédio podem significar a suspensão das aulas. 

As mesmas preocupações podem ser encontradas nos comentários sobre a limpeza e o 

cuidado com a manutenção das salas de aula, seu mobiliário, e com a conservação do 

refeitório.  

A boa conservação dos recursos escolares implica diretamente na qualidade da educação 

oferecida. Muitos são os relatos acerca da inadequação ou ausência de condições de uso do 

mobiliário escolar e seus reflexos nos processos de aprendizagem, sendo publicados pelos 

meios científicos e/ ou jornalísticos.  

As mesmas preocupações (e/ ou reclamações) também foram feitas pelos participantes de Dos 

Santos, Nascimento e Menezes (2012). De acordo com estas pesquisadoras – embora seus 

participantes sejam jovens sem deficiência - os alunos querem estar na escola e por isso a 

valorizam, pois compreendem que a educação é um valor em si que lhe permitirá ascensão 

social. Sob estes aspectos, uma escola que apresenta um ambiente desestruturado deixa de ser 

estimulante e atrativo, remontando à privação e à tortura, deixando de lado a aparência de um 

local que prima pela educação e pelo prazer de estar ali (DOS SANTOS, NASCIMENTO e 

MENEZES, 2012).  

Em relação aos jovens e adultos com deficiência intelectual, que já sofreram privações de 

diferentes naturezas durante seu desenvolvimento, a permanência em um ambiente escolar 

que, em virtude de sua má conservação, interfere em seu processo de aprendizado, pode ser 

interpretado como a continuação das privações sofridas. Conforme nos aponta Correia, 

Heidrich e Rateke (2007, p. 26), o aluno jovem e adulto da EJA  

 
traz na sua trajetória escolar a lembrança da exclusão, o sentimento de impotência e 

do fracasso, os quais, na maioria das vezes, são atribuídos como de sua 

responsabilidade. O fracasso, via de regra, é atribuído ao aluno e não à escola e isso 

interfere, sobremaneira, em sua auto-estima. 

 

Se para os alunos da EJA sem deficiência, o ambiente escolar depredado pode levar à 

sensação da manutenção das privações sofridas, para os alunos com deficiência intelectual, 

estas condições podem ser somadas as descrenças em suas habilidades e capacidades, 

corroborando com o processo de infantilização desta clientela (CARVALHO, 2004; 

MAFEZOLLI, 2004; FERNANDES, 2011).  

A afetividade pela escola, que pode ser compreendida como sentimentos de acolhimento e 

pertencimento, ficou ainda mais evidente nos comentários feitos pelos participantes acerca 

das figuras 6, 7 e 8. A participante M considerou o prédio da instituição como o mais bonito 

que conheceu. A participante R apontou qual a origem de sua afetividade ao informar que a 

escola era importante porque pode conhecer os colegas e a professora além de poder aprender 

a ler e escrever. Já o participante D relacionou os sentimentos despertados pela instituição 

com a sua própria casa, demonstrando que estas relações lhe infligem sensações bastante 

positivas. 
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De acordo com Correia, Heidrich e Rateke (2007), as relações afetivas que surgem no contato 

com o outro na EJA permitem a construção de sentimentos de colaboração e que neste 

ínterim, o papel do (a) professor (a) é imprescindível. Nas falas dos participantes da pesquisa 

destas autoras, os alunos apresentaram posturas bastante positivas em relação às suas 

professoras, afirmando que sua presença é indispensável para que os eventos escolares 

aconteçam a contento, propiciando a melhoria do aprendizado escolar. 

Considerando as falas dos participantes desta pesquisa, podemos inferir que estes 

desenvolveram um forte sentimento de acolhimento e de pertencimento ao seu grupo de 

alunos de EJA em virtude das relações que foram estabelecendo por meio das mediações de 

seus professores e demais envolvidos em seus processos de aprendizagem. Estas relações, 

provavelmente permeadas por atitudes positivas, não foram comentadas por estes nesta 

pesquisa. E, em virtude da complexidade de expor suas emoções em relação à sua 

aprendizagem escolar de forma sucinta e objetiva, estes apontam para o prédio da instituição, 

provavelmente por este ser o lócus das relações que estão construindo e por ser a fonte de 

suas conquistas. 

 

Conclusões 

 

O campo de estudos acerca da inclusão de jovens e adultos com deficiência na EJA comum é 

ainda um campo bastante recente de pesquisas (FERREIRA, 2009) e podemos considerar o 

quanto é imprescindível o desenvolvimento de pesquisas neste para compreendermos e 

conhecermos como estão se dando os processos educacionais para estes indivíduos, 

principalmente se considerarmos as tamanhas especificidades destas duas modalidades de 

educação (EJA e Educação Especial) e seu cruzamento neste momento histórico. 

Os dados demonstraram que por meio das relações de afetividade demonstradas pelos 

participantes desta pesquisa em relação às suas escolas, os jovens e adultos com deficiência 

intelectual, alunos de classes e turmas de EJA comum, se sentem acolhidos e pertencentes ao 

grupo no qual estão inseridos.  

Para uma compreensão melhor elaborada da constituição destes processos, faz-se necessário 

um estudo mais aprofundado das relações de afetividade que os indivíduos com deficiência 

intelectual podem desenvolver em suas relações escolares, analisando toda a estrutura escolar 

oferecida – recursos humanos e materiais - e a forma como fazem uso desta estrutura de 

maneira que lhe seja satisfatória.  

A maioria das pesquisas sobre relações de afetividade na escola versam sobre questões 

atitudinais relacionadas com as práticas pedagógicas dos professores, sendo muito raras 

aquelas que buscam compreender estas relações dentro dos processos escolares sob outras 

perspectivas e fazendo uso de diferentes linguagens.  

Não encontramos na literatura pesquisas que abordem as relações de afetividade no processo 

de aprendizagem escolar de indivíduos com deficiência intelectual, independente de sua idade 

– crianças, jovens e/ ou adultos. Esse fato nos aponta a necessidade que se faz urgente em 

aprofundar estudos nesta perspectiva, a fim de aprofundar os estudos acerca dos sentimentos 

de acolhimento e pertencimento que a EJA comum pode despertar nestes alunos.  
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