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Resumo
2REMHWLYRGHVWHHVWXGRIRLLQYHVWLJDUSURGXo}HVFLHQWt¿FDVVREUHDWHPiWLFD
GD HGXFDomR GH MRYHQV H DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO SUHVHQWHV
em dissertações e teses no período de 1988 a 2008. Para isso, realizouse o levantamento no banco de teses da Capes, por meio de busca com
GHVFULWRUHVHVSHFt¿FRVTXHFRQWHPSODVVHPDHGXFDomRGHMRYHQVHDGXOWRV
HGXFDomR HVSHFLDO H GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO H PHQWDO )RUDP VHOHFLRQDGDV
dez produções distribuídas em seis Instituições de Ensino Superior (IES), a
maioria oriundas de IES públicas, relativas ao Programa de Pós-Graduação
HP(GXFDomRHGHIHQGLGDVQDGpFDGDGH$PDLRUSDUWHGRVHVWXGRV
incidiu sobre a alfabetização e sinalizou a necessidade de aprimoramento
das práticas pedagógicas, bem como a importância da interação dos jovens e
DGXOWRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOFRPVHXVSURIHVVRUHV9HUL¿FRX
se ainda a existência de poucos estudos pertinentes a essa população em
questão; apontando para um campo de conhecimento a ser devidamente
desvendado.
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6FKRROLQJRI\RXQJDQGDGXOWVSHRSOHZLWKLQWHOOHFWXDO
GLVDELOLWLHVFRQVLGHUDWLRQVRQUHVHDUFKGLVVHUWDWLRQVDQG
WKHVHVLQWKHSHULRGWR
Abstract
7KHREMHFWLYHRIWKLVVWXG\ZDVWRLQYHVWLJDWHWKHVFLHQWL¿FSURGXFWLRQRQWKH
theme of youth and adults with intellectual disabilities, found in dissertations
and theses in the period 1988 to 2008. For this, we carried out the survey on
WKHEDQNRIWKH&$3(6E\VHDUFKLQJZLWKNH\ZRUGVVSHFL¿FWRFRQWHPSODWH
the education of youth and adults, special education, and intellectual disability
DQGPHQWDO:HVHOHFWHGWHQSURGXFWLRQVGLVWULEXWHGLQVL[+LJKHU(GXFDWLRQ
Institutions (HEI), the majority coming from public higher education institutions,
for the Graduate Program in Education, and defended in the 2000s. Most
studies focused on literacy and signaled the need for improvement of teaching
practices, as well as the importance of the interaction of young people and
adults with intellectual disabilities with their teachers. It was also found that
WKHUHDUHIHZVWXGLHVUHOHYDQWWRWKLVSRSXODWLRQLQTXHVWLRQSRLQWLQJWRD¿HOG
of knowledge to be properly understood.

Keywords: Students with intellectual disabilities; Youth and adult special
education

Introdução
$LQFOXVmRGHDOXQRVFRPGH¿FLrQFLDQRHQVLQRUHJXODUWHPVLGRXP
dos principais pontos de discussão no âmbito educacional. Dentre os muitos
GHVD¿RVHPTXHVHFRORFDDHGXFDomRLQFOXVLYDSDUWLFXODUPHQWHDHGXFDomR
HVSHFLDOHVWiDHVFRODUL]DomRGHMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLD
Meletti e Gonçalves (2010) realizaram uma pesquisa sobre os
microdados do Censo Escolar em relação às matrículas de jovens e adultos
FRPGH¿FLrQFLDQD(-$2VGDGRVJHUDLVGHVVDVPDWUtFXODVQR%UDVLOIRUDP
38.720 obtidos em escolas comuns. Em contrapartida, o número de matrículas
GH DOXQRV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO QRV DQRV LQLFLDLV GD (-$ DOFDQoRX
13.344 matrículas. Tais dados sinalizam amplamente a crescente presença
GHVVHQRYRDOXQDGRDGHMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLD0HQFLRQHVHTXH
DLQGDVmRHVFDVVDVDVSHVTXLVDVEUDVLOHLUDVVREUHHVVDSRSXODomRHWDPEpP
estudos que contemplem efetivas ações educacionais ligadas à inclusão
social e educacional.
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Com isso, o papel da escola, a formação e atuação do corpo docente,
as questões pedagógicas relacionadas ao processo ensino-aprendizagem,
dentre outros aspectos, tornaram-se imprescindíveis e passaram a ser (re)
SHQVDGRVSRUDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVSHVTXLVDGRUHVHSUR¿VVLRQDLVGD
educação de diferentes níveis e modalidades de ensino.
Diante da perspectiva do acesso a todos a uma escola de qualidade,
insere-se a proposta inclusiva, na qual se entende efetivamente por inclusão:
[...] a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço
comum da vida em sociedade, sociedade essa que
deve estar orientada por relações de acolhimento à
diversidade humana, de aceitação das diferenças
individuais, de esforço coletivo na equiparação de
oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em
WRGDVDVGLPHQV}HVGDYLGD %5$6,/S

Concomitantemente ao movimento da integração, o objetivo da
LQFOXVmR HVFRODU p WRUQDU UHFRQKHFLGD H YDORUL]DGD D GLYHUVLGDGH FRPR
FRQGLomR KXPDQD IDYRUHFHGRUD GH DSUHQGL]DJHP 'HVVH PRGR DR LQYpV
de “aproximar” o aluno com necessidades educacionais especiais dos
FKDPDGRVSDGU}HVGHQRUPDOLGDGHDrQIDVHHVWiQDLGHQWL¿FDomRGHVXDV
potencialidades, culminando com a construção de alternativas para garantir
condições favoráveis à sua autonomia escolar e social (PRIETO, 2006).
$OpP GLVVR D HGXFDomR LQFOXVLYD FRQVWLWXL XP SDUDGLJPD
educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação
à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da
SURGXomRGDH[FOXVmRGHQWURHIRUDGDHVFROD %5$6,/ 
'LDQWHGHVVHIDWRDRVHSHQVDUDLQFOXVmRGHYHVHUHÀHWLUQHVVH
QRYR ³PRGHOR´ GH HVFROD TXH DWHQGD D WRGRV LQGLVWLQWDPHQWH H WDPEpP
repensar a escola em razão das novas demandas da sociedade atual e das
exigências e direitos desse novo alunado.
$SDUWLUGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGHHGDV/HLVGH'LUHWUL]HV
H %DVHV GD (GXFDomR   D (GXFDomR GH -RYHQV H$GXOWRV (-$ 
passa a ter uma atenção maior no cenário educacional brasileiro; sendo
prescrita enquanto modalidade da educação básica, bem como do direito
do jovem e do adulto ao ensino fundamental público. Contudo, malgrados
WDLVFRQTXLVWDVRTXHVHYrpPDLVXPSHUFXUVRGHGHVFDVRHRPLVVmRGR
JRYHUQREUDVLOHLURMiGHPXLWDVGpFDGDV
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Como sinaliza Di Pierro (2008, p. 397):
O desrespeito aos direitos educativos dos jovens e
adultos resulta, dentre outras causas, da postergação
do tema nas políticas governamentais. No Brasil,
FRPR HP TXDVH WRGD D $PpULFD /DWLQD D HGXFDomR
de jovens e adultos ocupou, no desenvolvimento do
sistema de ensino público, um papel subsidiário às
demais modalidades, cumprindo função compensatória
de reposição de escolaridade não realizada na idade
considerada apropriada, ou de aceleração de estudos de
pessoas com atraso escolar.

(PRXWURFRQWH[WRDiUHDGD(GXFDomR(VSHFLDOWDPEpPVLQDOL]D
DYDQoRV LPSRUWDQWHV DR ORQJR GDV GXDV ~OWLPDV GpFDGDV &RQIRUPH D
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
,QFOXVLYD %5$6,/ DVPRGDOLGDGHVGHHGXFDomRGHMRYHQVHDGXOWRV
H HGXFDomR SUR¿VVLRQDO DSUHVHQWDPVH FRPR SRVVLELOLGDGHV GH DPSOLDomR
de oportunidades de escolarização, formação para a inserção no mundo do
WUDEDOKRHHIHWLYDSDUWLFLSDomRVRFLDOGDVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD
Tomemos como referência a escolarização de pessoas com
GH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDO
'HDFRUGRFRPDGH¿QLomRGD$VVRFLDomR$PHULFDQDGH5HWDUGR
0HQWDO$$50  DGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOpFDUDFWHUL]DGDSRUOLPLWDo}HV
VLJQL¿FDWLYDV QR IXQFLRQDPHQWR LQWHOHFWXDO H QR FRPSRUWDPHQWR DGDSWDWLYR
expressadas nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas;
tendo sua origem antes dos 18 anos.
&RQIRUPH 6PLWK   PXLWDV GDV SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD
intelectual são capazes de trabalhar, de estabelecer relacionamentos
com amigos e família, e realizar as atividades desejadas; enquanto outros
QHFHVVLWDP GH DVVLVWrQFLD H DSRLR FRQVWDQWHV 1R HQWDQWR D GH¿FLrQFLD
LQWHOHFWXDODVVLPFRPRDVGHPDLVGHVD¿DPXLWDVHVFRODVFRPXQVHPVHX
objetivo de ensinar e de levar o aluno a aprender o conteúdo curricular,
construindo o conhecimento.
Infelizmente, pesquisas apontam outra realidade quanto à
SUHSDUDomR GH SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD SDUD R WUDEDOKR 0HQGHV H
colaboradores (2006), ao analisarem pesquisas sobre diferentes aspectos
GR SURFHVVR GH SUR¿VVLRQDOL]DomR GD SHVVRD FRP GH¿FLrQFLD VLQDOL]DUDP
DFKDGRV LPSRUWDQWHV TXH UHÀHWHP R FHQiULR GH SUHSDUDomR H LQVHUomR
SUR¿VVLRQDOGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDQR%UDVLO2VUHVXOWDGRVLQGLFDUDP
a precariedade do serviço e do treinamento oferecido; as modalidades de
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R¿FLQDV RIHUHFLGDV HUDP GHVYLQFXODGDV GDV QHFHVVLGDGHV GR PHUFDGR GH
trabalho; na maioria das instituições, os alunos eram tratados como crianças,
não opinavam a respeito de seu futuro; nenhuma instituição oferecia uma
SUR¿VVmRSDUDRLQGLYtGXRFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOHDVDWLYLGDGHVHUDP
de cunho artesanal.
7RPDQGRVH SRU EDVH HVVHV HVWXGRV p SRVVtYHO YLVXDOL]DU R
FHQiULR SUR¿VVLRQDO YROWDGR SDUD HVVD SDUFHOD VLJQL¿FDWLYD GH SHVVRDV
FRP GH¿FLrQFLD TXH SDVVDUDP DQRV H DQRV QDV LQVWLWXLo}HV HVSHFLDLV
DVVLP FRPR DV GL¿FXOGDGHV HQIUHQWDGDV SRU HVWDV LQVWLWXLo}HV TXDQWR DR
HQVLQR GH KDELOLGDGHV LPSRUWDQWHV UHODFLRQDGR D WDUHIDV HVSHFt¿FDV H DR
relacionamento social entre os colegas de trabalho.
$WXDOPHQWH WDLV GHVD¿RV VmR GHVORFDGRV SDUD DV HVFRODV
regulares. Uma das questões recentes na escolarização de alunos com
GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO HVWi HP ID]HU FXPSULU D ³WHUPLQDOLGDGH HVSHFt¿FD´
SUHYLVWDHPOHL /'%1 SRUPHLRGDFHUWL¿FDomRGHFRQFOXVmRGH
escolaridade, focada nas competências desenvolvidas pelo educando, bem
como o encaminhamento devido desses alunos para a educação de jovens e
DGXOWRVjHGXFDomRSUR¿VVLRQDO
Nessa perspectiva, pensar a respeito do alunado jovem e adulto
FRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOLPSOLFDUHÀHWLUDFHUFDGDLQWHUIDFHHQWUHHGXFDomR
especial e educação de jovens e adultos.
1R HQWDQWR p SRVVtYHO QRWDU SRXFDV LQYHVWLJDo}HV VREUH WDLV
contextos que visem estabelecer diálogos e questionamentos; sendo estes
por sua vez excluídos dos “espaços escolares”, não conseguindo responder
às demandas desse alunado.
Rubin (2003) aponta que as preocupações e os estudos da
educação especial e da educação de forma geral ainda se direcionam mais
j DSUHQGL]DJHP GH FULDQoDV SUHGRPLQDQGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH QHVWD iUHD
do que na área de pesquisas que investigam a aprendizagem de jovens e
DGXOWRV $OpP GLVVR 1XQHV H FRODERUDGRUHV    DR DQDOLVDUHP
a produção discente (de 1981 a 1995) na área da educação especial de
dois programas de pós-graduação do país, indicaram que o tema ensinoaprendizagem foi o que mais apareceu, com destaque para a alfabetização.
$KLVWyULDWHPGHPRQVWUDGRTXHD(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRV
DLQGDHVWDORQJHGHVHUXPHVSDoRGHLQFOXVmRGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD
FDUDFWHUL]DGR TXH p SHOD DXVrQFLD GH XPD DUWLFXODomR HIHWLYD GHVVD
modalidade de ensino com a da Educação Especial, pois, segundo Moraes
 D(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRVDLQGDQmRWHPVHFDUDFWHUL]DGDHP
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nosso país, como espaço de inclusão e acolhimento das diferenças; embora
sempre se constituísse como um espaço ocupado pelas “minorias”, pelos
segmentos discriminados da sociedade brasileira.
'LDQWH GHVVH FHQiULR p UHFHQWH D LQFOXVmR QDV HVFRODV UHJXODUHV
GH SHVVRDV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO QRV SURJUDPDV GH HGXFDomR GH
MRYHQV H DGXOWRV 3DUD +DGGDG H 'L 3LHUUR   R GHVD¿R GD H[SDQVmR
do atendimento na educação de jovens e adultos já não reside apenas na
população que jamais foi à escola, mas se estende àquela que frequentou
RVEDQFRVHVFRODUHVPDVQHOHVQmRREWHYHDSUHQGL]DJHQVVX¿FLHQWHVSDUD
participar plenamente da vida econômica, política e cultural do país e seguir
aprendendo ao longo da vida.
3RUWDQWR UH FRQKHFHUFRPRDHVFRODEUDVLOHLUDIRLpHHVWiVHQGRRUJDQL]DGD
SDUD RV MRYHQV H DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO WRUQDVH IXQGDPHQWDO
neste momento. Qual tem sido o foco de interesse nas pesquisas sobre
HGXFDomRGHMRYHQVHDGXOWRVHDOXQRVFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDO"
Com tais indagações, este estudo teve como objetivo investigar a produção
FLHQWt¿FDQDFLRQDOVREUHDWHPiWLFD³HVFRODUL]DomRGHMRYHQVHDGXOWRVFRP
GH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDO´SXEOLFDGDQRSHUtRGRGHD

Percurso metodológico
Esta pesquisa teve como foco o estudo exploratório-descritivo,
WRPDQGRVH SRU EDVH D WpFQLFD GD SHVTXLVD ELEOLRJUi¿FD *LO   /LPD
H 0LRWR   UHODWDP TXH HVVD WpFQLFD WHP VLGR XWLOL]DGD FRP JUDQGH
frequência em estudos exploratórios ou descritivos, casos em que o objeto
GH HVWXGR SURSRVWR p SRXFR HVWXGDGR H LPSOLFD XP FRQMXQWR RUGHQDGR GH
procedimentos de busca de soluções, atento ao objeto de estudo.
$DPRVWUDJHPFRQVLGHUDGDLQFOXLXDSHVTXLVDGDWHPiWLFD³HGXFDomR
GHMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDO´HPGLVVHUWDo}HVHWHVHVGRV
programas de pós-graduação em Psicologia, Educação e Educação Especial
defendidas no período de 1988 a 2008, tendo como referência o Banco de
Teses e Dissertações da Capes.
O levantamento das dissertações e teses no referido banco de dados
IRLUHDOL]DGRDWUDYpVGDEXVFDFRPGHVFULWRUHVHVSHFt¿FRVTXHFRQWHPSODVVHP
DHGXFDomRGHMRYHQVHDGXOWRVHGXFDomRHVSHFLDOHGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDO
RX PHQWDO$ SDUWLU GHVVD HWDSD  VHJXLGD GH OHLWXUD H[SORUDWyULD H VHOHWLYD
- realizou-se a catalogação das informações dos vinte resumos informados
LGHQWL¿FDQGR LQVWLWXLomR DQR GH GHIHVD SURJUDPD GH SyVJUDGXDomR WLSR
de documento; tema principal; tema secundário; objetivos; tipo de pesquisa;
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participantes; instrumentos/procedimentos para coleta dos dados; fonte de
coleta dos dados; resultados e conclusão.
Os dados coletados e descritos passaram por análise quantitativa
HTXDOLWDWLYD$SULPHLUDDQiOLVHSUHYrDTXDQWL¿FDomR HPGLIHUHQWHVQtYHLV 
das produções acadêmicas encontradas que estão relacionadas ao objeto
GRUHIHULGRHVWXGRFRPRVGDGRVRUJDQL]DGRVHPJUi¿FRVHWDEHODV-iR
VHJXQGRWLSRGHDQiOLVHUHIHUHVHDXPDUHÀH[mRFUtWLFDGRFRQWH~GRLQGLFDGR
nas descrições dos itens citados anteriormente, organizados em eixos
temáticos.

Resultados e discussão
Dos vinte resumos analisados, foram localizadas dez produções
referentes às dissertações e teses defendidas no período de 1988 a 2010
dos programas de pós-graduação em Educação, Educação Especial e
Psicologia e suas respectivas Instituições de Ensino Superior (BINS, 2007;
&$59$/+2   58%,1   6+,0$=$.,   )5(,7$6  
,$&212   6Ï/(5$   7,1Ï6   75$9$*/,1(  
;$9,(5  
Conforme indicado na Tabela 1, pode-se observar que, das dez
produções selecionadas, seis Instituições de Ensino Superior (IES) equivalem
D  RULXQGDV GDV ,(6 S~EOLFDV H  GDV SULYDGDV$ PDLRULD GDV ,(6
localiza-se nas regiões Sudeste e Sul, tendo como referência o Programa
de Pós-Graduação em Educação. Dentre os dados apresentados, chama a
atenção a localização de duas produções pertencentes ao Programa de PósGraduação em Educação Especial.
IES

Programa de PósGraduação

Titulação

Ano de defesa

USP

Educação
Psicologia

Doutorado
Mestrado

2006
2008

Mestrado
Mestrado

2003
2010

8)6&$5

Educação Especial

81,&$03

Educação

Doutorado

2004

UEM

Educação

Mestrado
Mestrado

2004
2008

UNIMEP

Educação

Mestrado
Mestrado

2007
2004

PUC-RS

Educação

Mestrado

2007

7DEHOD,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR6XSHULRU ,(6 3URJUDPDVGH3yV*UDGXDomR7LWXODomRH$QR
de Defesa das produções
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Embora o documento da Constituição Brasileira de 1988 seja marco
no estudo e desenvolvimento de políticas de inclusão no cenário da educação
brasileira, bem como na oferta do direito à educação fundamental da
SRSXODomRMRYHPHDGXOWDYHUL¿FRXVHTXHDVSURGXo}HVORFDOL]DGDVGDWDYDP
GDGpFDGDGHHDSHQDVWUrVUHIHULDPVHDRQtYHOGHGRXWRUDGR&RP
isso, pode-se entender que são recentes as pesquisas voltadas à educação
GHMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDORTXHUHÀHWHDXUJrQFLDQD
investigação dessas pessoas em diferentes contextos educacionais.
Em relação aos objetivos propostos pelos resumos das teses e
dissertações selecionadas (Tabela 2), observa-se que grande parte desses
estudos teve como meta conhecer, analisar e descrever determinado objeto
GHHVWXGR$OpPGLVVRDPDLRULDREWHYHFRPRUHIHUHQFLDOWHyULFRDDERUGDJHP
histórico-cultural.
Foco de estudo

Nº de trabalhos

$OIDEHWL]DomRGHMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOHHQVLQRGH
português e matemática.

3

7UDMHWyULDVHVFRODUHVGRVMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDO

2

$QiOLVHHLQYHVWLJDomRGDVFRQFHSo}HVGRVIXQFLRQiULRVGHXPDLQVWLWXLomR
HVSHFLDOVREUHDGLIHUHQoDGH¿FLrQFLD

1

$TXLVLomRGRVSURFHVVRVGHOHLWXUDHHVFULWDSHORVMRYHQVHDGXOWRVFRP
GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO H R FRQKHFLPHQWR VREUH R WHUPR ³7HUPLQDOLGDGH
(VSHFt¿FD´

2

$QiOLVHSHORVSURIHVVRUHVGRVDOXQRVFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOHPYiULRV
espaços como sala de aula, pátio, etc.

2

Tabela 2: Foco de interesse/ objetivos localizados nas dissertações e teses selecionadas.

$OJXPDV GHVVDV SHVTXLVDV WLYHUDP FRPR LQWHUHVVH R HVWXGR GDV
práticas de alfabetização e letramento, aquisição da leitura, da escrita e da
matemática pelos alunos, enquanto outras focalizaram a permanência desse
DOXQDGR QD HVFROD UHJXODU WHQGR FRPR TXHVWLRQDPHQWR R VLJQL¿FDGR GD
WHUPLQDOLGDGHHVSHFt¿FD
Sobre as práticas de alfabetização e letramento, Freitas (2008),
Rubin (2003) e Shimazaki (2006), e Bins (2007) acompanharam o ensinoDSUHQGL]DGRGDOLQJXDJHPHVFULWDHIDODGDGHMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLD
intelectual. Freitas analisou a escrita de dez jovens e adultos matriculados no
HQVLQRIXQGDPHQWDO,,GD(-$5XELQDFRPSDQKRXVHWHMRYHQVHDGXOWRVFRP
GH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOGHJUDXPRGHUDGRHVHYHURHPXPDLQVWLWXLomRHVSHFLDO
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em relação aos conteúdos de português e matemática e Shimazaki realizou um
trabalho de intervenção do ensino-aprendizagem com onze jovens e adultos
oriundos de uma instituição especializada. Todas as intervenções foram
realizadas no estado do Paraná. De modo geral, as pesquisadoras notaram
que a maioria dos participantes escrevia como falava, deixando de lado
QRUPDVJUDPDWLFDLVHFRHVLYDVDOpPGHQmRVHUHPDXW{QRPRVQDVUHODo}HV
entre os cálculos matemáticos na realização de atividades cotidianas, como
compras. Com a intervenção das pesquisadoras houve progressos na leitura
HHVFULWDSRUpPDLQGDKiQHFHVVLGDGHGDLQWHUYHQomRGRVSURIHVVRUHVHP
VDODGHDXODQRSURFHVVRHQVLQRDSUHQGL]DGRFRQVLGHUDQGRDÀH[LELOL]DomR
do currículo acadêmico para promover a autonomia acadêmica e cotidiana
desses sujeitos.
Sobre a aquisição dos processos de leitura e escrita pelos jovens
H DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO %LQV   SRU PHLR GD DQiOLVH
dos dados pessoais fornecidos pela escola e entrevista semiestruturada
com esses alunos, percebeu que muitos passaram por momentos difíceis
FRP IDPLOLDUHV SRLV HVWHV QmR DFUHGLWDYDP QD DOIDEHWL]DomR GRV ¿OKRV
FRPSURYDQGR R KLVWyULFR GD GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO JHUDOPHQWH PDUFDGR
pelo fracasso nos momentos de aprendizagem, sendo elas acadêmicas ou
cotidianas.
Outra temática encontrada nas pesquisas investigadas refere-se
j TXHVWmR GD WHUPLQDOLGDGH HVSHFt¿FD ,DFRQR   UHDOL]RX HQWUHYLVWDV
estruturadas com os professores, para analisar em seus discursos quando
VHXVDOXQRVSRGHULDPUHFHEHUDWHUPLQDOLGDGHHVSHFt¿FD1HVVHVGLVFXUVRV
GHVWDFDPVHUHODWRVVREUHDEDL[DDXWRHVWLPDHQWUHRVDOXQRVDOpPGDQmR
DSUHQGL]DJHP GHVWHV QD (-$ $LQGD WDLV GRFHQWHV HQIDWL]DUDP TXH VHXV
alunos não poderiam receber tal terminalidade por não terem aprendido
todos os conteúdos selecionados pelos docentes, previstos no currículo
HVFRODUGD(-$
Carvalho (2004) e Tinós (2010) analisaram as trajetórias escolares
GH MRYHQV H DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO &DUYDOKR   UHDOL]RX
observação direta do cotidiano escolar de uma instituição, de onde realizou
a coleta de dados, bem como observações das dinâmicas realizadas com
esses jovens dentro da sala de aula. Os dados obtidos revelaram que grande
parte desses jovens eram considerados pelos professores, pelos funcionários
da instituição e responsáveis da instituição, como incapazes biologicamente.
-i7LQyV  SRUVXDYH]DQDOLVRXRVWLSRVGHVHUYLoRVGDHVFRODFRPXP
e da instituição, oferecidos e disponíveis nos relatos de seus participantes.
(VWD LQYHVWLJDGRUD LGHQWL¿FRX GLIHUHQWHV WLSRV GH VHUYLoRV SULQFLSDOPHQWH
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SRUTXHDVQHFHVVLGDGHVHVSHFt¿FDVGDVSDUWLFLSDQWHVHUDPGLIHUHQWHV$OpP
disso, um dos fatores analisados nas falas das participantes foi que ambas
dependeram de serviços especializados, e um dos sujeitos da pesquisa
UHODWRX TXH D HVFROD HVSHFLDOL]DGD p FDUDFWHUL]DGD SRU VHU XP HVSDoR GH
H[FOXVmR$PEDV DV DXWRUDV FRQFOXtUDP TXH RV GLUHLWRV H RV VHUYLoRV TXH
GHYHULDPHVWDUGLVSRQtYHLVjVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDVmRHPVXDPDLRULD
garantidos pelos próprios sujeitos, pelos professores, do que propriamente
GLWRSHODVSROtWLFDVD¿QV
Travagline (2004) e Xavier (2004) analisaram as possíveis
LQWHUDo}HV HQWUH RV MRYHQV H DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO H VHXV
amigos da escola, por isso consideraram as situações de interação em
locais como o pátio – na hora do intervalo - a sala de aula, sendo enfatizado
o contato entre esses sujeitos, bem como os diálogos ocorridos nesses
GLIHUHQWHV HVSDoRV$V DXWRUDV REVHUYDUDP PLQXFLRVDPHQWH DV LQWHUDo}HV
VRFLDLVGHVVHVMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDO7UDYDJOLQH  
realizou intervenções com os alunos e notou maior interação entre seus
SDUHV$ SHVTXLVDGRUD HQIDWL]RX D QHFHVVLGDGH GH PDLV HQYROYLPHQWR SRU
parte dos docentes para com o aprendizado desses alunos, bem como de
mais consideração pelos docentes sobre o que esses alunos dialogam e o
TXHWrPSDUDFRPSDUWLOKDUSULQFLSDOPHQWHGHQWURGHVDODGHDXOD-i;DYLHU
(2004) não utilizou intervenções para não interferir nas relações dos sujeitos
QRV HVSDoRV HVFRODUHV$LQGD TXH WDLV HVWXGRV VHOHFLRQDGRV VLQDOL]DVVHP
a necessidade de aprimoramento das práticas pedagógicas, há ainda o que
se considerar sobre a importância da interação dos jovens e adultos com
GH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOHVHXVSURIHVVRUHVEHPFRPRVREUHRHQWHQGLPHQWR
TXDQWRjFHUWL¿FDomRGHHVFRODULGDGHGHVVHVDOXQRV
No trabalho de Sólera (2008), a autora analisou e investigou as
FRQFHSo}HV GRV IXQFLRQiULRV VREUH D GLIHUHQoDGH¿FLrQFLD GD LQVWLWXLomR
Pestalozzi de uma cidade localizada na grande São Paulo. Por meio
da observação participante, a investigadora percebeu todas as ações e
demonstrações que os funcionários tinham relativamente aos alunos com
GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO GD LQVWLWXLomR SHVTXLVDGD 1RWRXVH TXH FRP DV
reuniões da pesquisadora os funcionários tiveram respeito pelas opiniões
dos jovens e adultos, levando em consideração suas vontades conforme sua
idade cronológica.
O interesse em conhecer as tendências de pesquisas sobre
HGXFDomR GH MRYHQV H DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO SRVVLELOLWRXQRV
YHUL¿FDUDH[LVWrQFLDGHSRXFRVHVWXGRVVREUHDSRSXODomRHPTXHVWmR&RP
LVVR Ki D QHFHVVLGDGH GH UHÀHWLU VREUH D HVFRODUL]DomR GHVVH DOXQDGR QD
(-$HDVSUiWLFDVSHGDJyJLFDVFRQFHUQHQWHVGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVDOpP
dos conteúdos curriculares a serem utilizados.
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De acordo com Rodrigues (2010, p. 57-58):
[...] a necessidade de se superar o processo pedagógico
GDHGXFDomRGHMRYHQVHDGXOWRV>@pXPGHVD¿RSDUD
os educadores estabelecer um processo pedagógico
que se articule com as determinações estruturais e as
experiências subjetivas e coletivas que envolvem a
diversidade encontrada na educação de jovens e adultos.

&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
9HUL¿FDVHDXUJrQFLDGHSHVTXLVDVTXHYLVHPjLQWHUIDFHHQWUHD
(GXFDomR (VSHFLDO H D (GXFDomR GH -RYHQV H$GXOWRV FRPR UHVSRVWD DR
GLUHLWRGHDOXQRVMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLDQRDFHVVRHSHUPDQrQFLD
em uma escola de qualidade, bem como a oportunidade de ampliação de
escolarização, formação para a inserção no mundo do trabalho e efetiva
participação social dessas pessoas.
Considerando que o presente estudo compõe uma das etapas de
SHVTXLVDGRSURMHWR³(GXFDomR(VSHFLDOQD(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRV
relação entre escolarização e trabalho”, espera-se que as informações
levantadas, pautadas na análise descritiva, crítica e interpretativa possibilitem
UHÀH[}HVVREUHDVFRQYHUJrQFLDVHGLYHUJrQFLDVHQWUHDVGLIHUHQWHVUHDOLGDGHV
GDHGXFDomRGHMRYHQVHDGXOWRVFRPGH¿FLrQFLDLQWHOHFWXDOHQFRQWUDGDVQDV
pesquisas brasileiras, assim como a compreensão sobre a escolarização
desse alunado, e uma necessária abertura à futuras pesquisas.
$OpP GLVVR p LPSUHVFLQGtYHO D H[LVWrQFLD GH SROtWLFDV S~EOLFDV
HIHWLYDV TXH FRQWHPSOHP LQYHVWLPHQWRV ¿QDQFHLURV WpFQLFRV H FLHQWt¿FRV
j HGXFDomR GH MRYHQV H DGXOWRV FRP GH¿FLrQFLD LQWHOHFWXDO QRUPDOPHQWH
marcados pela exclusão e pela impossibilidade de serem tratados como
cidadãos.
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