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RESUMO 
 
 

Visto que no ensino regular trabalhar com inclusão de alunos com deficiências já 

é um desafio, o que se pode observar da inclusão em turma de educação de Jovens e 

Adultos? Esta pesquisa investiga a metodologia e recursos utilizados no processo de 

ensino e aprendizagem de um aluno com Síndrome de Down, por uma professora na 1 

ª série da Educação de Jovens e Adultos de uma escola localizada na zona sul de Porto 

Velho de Rondônia, no período de novembro de 2018. Um Estudo quantitativo, com 

objetivo de apontar quais são as metodologias e recursos materiais utilizados pela 

docente, para alfabetizar o aluno com Síndrome de Down, buscando analisar qual o 

método para alcançar essa alfabetização. Os resultados obtidos indicaram que a 

prefeitura não oferece recursos, nem formação especializada para os docentes 

desenvolverem atividades para esses alunos.  A pesquisa foi realizada por meio da 

averiguação da maneira em que a professora realizou o seu trabalho com esse aluno. 

O levantamento de dados foi feito por meio de um questionário aplicado a professora 

com 26 perguntas, dividido em três etapas: perfil, pessoal, profissional, e de trabalho 

com a EJA, em relação a Síndrome de Down.Portanto, conclui-se que é necessário 

discutir e reavaliar esse assunto e cobrar as esferas estaduais de disponibilizar 

recursos e metodologias e também formação especializada para o docente.  

 
 
 

Palavras-chaves: Alfabetização; Educação de Jovens e Adultos; Educação Inclusiva; 
Síndrome de Down. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This research investigates the methodology and resources used in the teaching and 

learning process of a student with Down syndrome, by a teacher in the 1st grade of 

youth and adult education at a school located in the South Zone of Porto Velho de 

Rondônia.Com objective To point out the methodologies and material resources used by 

the teacher, to alphabetize the student with Down syndrome, seeking to analyze the 

method to achieve this literacy. The research was conducted through the investigation of 

the way in which the teacher performed her work with this student. Data collection was 

done through a questionnaire applied to a teacher with 26 questions, divided into three 

stages: profile, personal, professional, and work with EJA, in relation to Down syndrome. 

 
 
 

Key words: Literacy; Youth and Adult Education; Inclusive Education; Down 
Syndrome. 
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LDB: Lei de Diretrizes e Bases. 
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MOBRAL: Movimento Brasileiro de Alfabetização 
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PRONERA: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. 

PNE: Plano Nacional de Educação. 
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SEA: Serviço do Ministério da Educação e Saúde. 
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UNESCO: Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. 
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1 INTRODUÇÃO

Por muito tempo enfrentamos lutas em busca do direito a ter acesso à educação, 

quanto mais percebemos o desenvolvimento social e econômico, mais constatamos os 

prejuízos, ao ser negado o direito a esse bem. É notório que hoje estamos caminhando 

gradativamente por uma tentativa histórica de garantir esse acesso, mas que ainda é 

insuficiente para superar séculos de exclusões. Essas lutas vão sendo travadas por 

diversos grupos que por algum motivo, em algum momento, percebem que sofrem as 

consequências por ter perdido e/ou abdicado o direito de frequentar uma escola e se 

sentir parte da sociedade. 

Esses enfrentamentos que vivenciamos até hoje nos fazem perceber que as 

dificuldades podem estar vinculadas ao acesso, permanência na escola ou pela 

melhoria na qualidade da educação que estamos ofertando/recebendo. 

Não é necessário ir muito longe para perceber que essa qualidade está muito 

aquém do necessário oferecido a uma parcela significativa dos estudantes, para uma 

educação que contribua na qualificação para o mercado de trabalho, para a vida e que 

forme cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. 

E essa dificuldade  pode ser considerada maior se direcionarmos o nosso olhar 

para aquelas pessoas que por algum motivo tenha as suas condições físicas, motoras e 

intelectuais de alguma forma comprometidas, e assim, precise de uma maior atenção 

para o seu acesso e a permanência na escola. Diante dessa barreira criaram-se 

algumas leis como forma de contribuir para diminuir o prejuízo a educação negada. 

Os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 estabelece que a 

Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que por algum motivo não 

tiveram acesso ou permanência no ensino fundamental ou médio na idade adequada. 

Diante dessa visão podemos perceber um significativo aumento nos números de 

matrículas na EJA de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

ou altas habilidades, pessoas essas que de alguma maneira foram historicamente 

excluídas. 
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Diante desse contexto, considerando a importância da educação para inserção 

das pessoas com deficiência à sociedade, algumas inquietações apareceram, diante 

delas, procuramos direcionar o nosso olhar para responder o seguinte questionamento. 

Neste contexto, este trabalho monográfico foi dividido mostrando primeiro que é 

a Educação de Jovens e Adultos, o que é a educação inclusiva, como ela vem sendo 

trabalhada ao longo do tempo e o que é a Síndrome de Down e quais recursos e 

metodologias necessários para alfabetizar esses alunos e, por fim, faz se um estudo de 

caso para saber, quais são os recursos materiais e metodológicos para trabalhar o 

processo ensino e aprendizagem de um aluno com Síndrome de Down na Educação de 

Jovens e Adultos? 

A escolha desse tema justifica-se pelo trabalho do PIBID ser realizado nessa 

escola, observa-se que a Educação de Jovens e Adultos nessa escola é recorrente 

matrícula de pessoas com Síndrome de Down. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A Oferta da Educação de Jovens e Adultos no Brasil: Breve Contexto.  

A necessidade de ofertar Educação para jovens e adultos no Brasil é uma prática 

que apresenta resquícios desde o período colonial, esse atendimento, nesse período foi 

difundido, atrelado ao evangelho e as normas de comportamentos, os ofícios de 

manutenção e da economia, e mais os afazeres. 

Foi sob o impacto da influência europeia que em 1824, a Constituição 

Brasileira1passa a garantir uma “Educação primária e gratuita para todos os cidadãos”.  

Apesar dessa garantia de direito, pode se dizer que pouco foi feito para 

implantação de uma escola de qualidade, e que muitas são as interpretações feitas, 

com referência a esse direito. 

A primeira Constituição do nosso país foi a Constituição Imperial de 1824, 
outorgada por Dom Pedro, que entre os direitos civis e políticos, estipulou a 
gratuidade da educação primária para todos dos cidadãos, sendo que entre 
estes os escravos não estava incluso, sem mencionar que não havia escolas 
para todos, o que constata é uma total ausência de política voltada para a 

educação, uma vez que esta não constituía uma das prioridades do Estado.  

 

Em 1891 foi possível considerar que o texto da nova Constituição se mostrou 

descompromissada com o ensino elementar e com um contingente elevado de pessoas 

iletradas, principalmente os da classe popular. Por esse motivo ocorreu uma grande 

quantidade de reformas educacionais, tais como: Reforma Benjamim Constant (1890), 

Reforma Epitácio Pessoa (1901), Reforma Rivadávia (1911), Reforma Carlos 

Maximiliano (1915) e Reforma João Luiz Alves (1925), essas reformas não alcançaram 

o êxito ao qual pretendiam, uma vez que o país passava por conflitos políticos, o qual 

vivia o processo de mudança diante do declínio da monarquia passando a se tornar 

republicano, tendo como reflexo aos recursos, que ficava cada vez mais escassos para 

garantir as propostas.  

A Constituição de 1891 que veio com a República e deveria ser democrática, 

adotou o modelo federativo, e buscou estabelecer a competência legislativa, cabendo a 

                                            

1  Não podemos deixar de lembrar que, nesse período eram excluídos da cidadania as 
mulheres, os analfabetos, escravos, índios e aqueles que não possuíssem renda necessária para exercer 
o voto. 
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União legislar sobre ensino superior e aos Estados membros, sobre ensino primário e 

secundário podendo, entretanto a União e os Estados criam e mantêm instituições de 

ensino superior.  

Em 1934, passou a ser proposto um Plano Nacional de Educação, fiscalizado 

pelo Governo Federal, com destinação de verbas para a sua manutenção e 

desenvolvimento, validando “Educação direito de todos e dever do Estado”. Esse Plano, 

contemplou o direito extensivo aos jovens e adultos. 

Art 152 – Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, 
organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser 
aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar 
necessárias para melhor solução dos problemas educativos bem como a 

distribuição adequada dos fundos especiais. 

 

Em 1938, surgiu o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), que 

instituiu o Fundo Nacional do Ensino Primário em 1942, com recursos para atendimento 

do Ensino Supletivo para adolescentes e adultos. Sob reflexo das relações 

internacionais, a UNESCO, que delatou ao mundo as desigualdades sociais, pleiteando 

aos países o papel da educação na contribuição do desenvolvimento em especial a 

educação de adultos. A nova Constituição de 1946 estabelecia que “compete à União 

legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (letra d, inciso XV, art. 5, p.8). 

A preocupação com a educação de jovens e adultos, passou a se intensificar em 

1940, por meio dos “renovadores da educação2”, que exigiam a responsabilização do 

Estado na oferta desse serviço. Em virtude do processo de industrialização que ocorria 

no Brasil, passando a refletir diretamente num processo de urbanização.  

 

O IDORT3, entidade criada pela burguesia industrial paulista, foi fundamental 
para a discussão e reorganização do ensino profissional no Brasil, mas que foi 
na década de 1940 que os industriais conseguiram, mesmo não concordando 

                                            

2No Brasil, as ideias da Escola Nova, foram introduzidas em 1882, por Rui Barbosa, mas ganhou 
destaque só no século XX, por meio do Manifesto dos Pioneiros, os nomes com maiores destaques foram 
Lourenço Filho e Anísio Teixeira. 
3IDORT, Instituto de Organização Racional do Trabalho, foi fundado em 23 de junho de 1931 como 
resposta à crise econômica de 1929, que iniciada nos Estados Unidos, teve efeitos sobre vários países, 
entre eles o Brasil.  



com a centralização da discussão nas mãos do Estado, criar uma importante 
escola de formação dos trabalhadores. Foi no período do Estado Novo (1937-
1945) que os industriais conseguiram regulamentar as propostas de ensino 
profissional no Brasil, a partir da reforma Capanema (1942), conhecida também 
como Leis Orgânicas do Ensino. Esta reforma estruturou o ensino profissional, 
reformulou o ensino comercial e criou o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial – SENAI. (SILVA, BARBOSA, 2016, p. 4) 

 

Nesse momento o país passa a querer deixar de ocupar nas indústrias, a mão de 

obra estrangeira e passa então utilizar a mão de obra nacional. 

Em 1947, surgiu O Serviço de Educação de Adultos (SEA), a serviço do 

Ministério da Educação e Saúde, com a finalidade de reorientar e coordenar os 

trabalhos dos planos anuais do ensino supletivo. Apresentado a Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), e em 1958 a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo. Todas essas campanhas, não obtiveram grandes 

resultados4.  

Diante desse cenário nasceu em 20 de dezembro de 1961 a Primeira Lei de 

Diretrizes e Bases 4024/61, que apresentou em seus artigos 37 e 38 políticas 

educacionais para as pessoas jovens e adultas. 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 
idade própria. 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. 

 

As mobilizações contribuíram para que os índices de analfabetismo das pessoas 

acima de quinze anos de idade, caíssem para 39,7% em 1960. Foi somente nesse 

período que encontramos algumas propostas que podem ser consideradas de 

transformação e promoção da cidadania pela educação.  

Criou-se então uma expectativa com ideias e mobilizações, visando a 

capacitação do povo brasileiro, com possibilidades de participação ativa na vida social e 

política do país, lembrando que a educação tecnicista objetivava formar mão de obra 

                                            

4Conforme o Mapa do Analfabetismo no Brasil, estudo realizado pelo Ministério da Educação, 56% da 
população acima de 15 anos ainda se encontravam analfabetas. 
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para atender a necessidade do mercado de trabalho, desconsiderando assim o seu 

papel de formar cidadãos críticos, como citado: 

Com base no pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios 
da racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a 
reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e 
operacional (SAVIANI, 2011, p. 381). 

Com a preocupação de uma aprendizagem significativa, Freire(2000) apontou a 

necessidade de uma educação libertadora e transformadora da realidade, aspirando 

que homens e mulheres poderiam ser vistos e reconhecidos como sujeitos de sua 

história, deixando de ser meros objetos e fazendo a entender que alfabetizar não é 

apenas ensinar o sujeito a ter o domínio mecânico de técnicas para ler e escrever. 

Para Freire (2000) a educação deveria implicar na denúncia da realidade, e o 

educador teria o papel da construção de uma nova realidade, a qual o mesmo deveria 

sonhar em transformar homens e mulheres construtores de um amanhã melhor. 

A filosofia de Freire (2000) baseava se na “conscientização e no diálogo”. Não 

devendo o educador desconsiderar o que o educando traz consigo na sua história de 

vida, e que essa história deveria ser o ponto de partida e de chegada para a 

aprendizagem, uma vez que “a leitura do mundo que precede sempre a leitura da 

palavra” (FREIRE,2000, p. 90). 

Em 1964, com o golpe militar, a educação passa por um período de repressão e 

censura. Os trabalhos executados pelas campanhas são interrompidos, uma vez que o 

Estado determinou a “coerção” e “normalização” a ser seguido para atender o objetivo 

de evangelização e disciplina, deixando de lado os interesses populares. 

Visando estabelecer um controle social, e criar um padrão na formação de 

modelo de “cidadãos” para a construção do país, em 15 de dezembro de 1967 surgiu o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), como fruto resultante da Cruzada. 

Criada durante o período militar, espalhava por todos os meios de comunicação 

a promoção em nome da “ordem” e “progresso”. O MOBRAL nasceu sob a presidência 

do General Alberto Costa e Silva, respaldo pela Lei 5379, por meio de campanhas que 

concentravam pessoas das várias faixas etárias e que necessitavam de práticas de 

alfabetização que agregassem a conscientização e que não restringisse que essas 

pessoas apenas aprendessem a “desenhar o nome”. 



Apesar do que era exposto como prorrogativa do MOBRAL a metodologia 

empreendida relatava que era fundamentada em experiências de vida dos alunos, que 

utilizavam “palavras geradoras” para auxiliar na alfabetização, mas sem nenhum anseio 

crítico e com materiais padronizados, sendo distribuídos para todo território nacional. 

Por meios de comunicação os militares passavam a chamar a todos a assumir a 

responsabilidade e fazer a sua parte para que pudessem construir um futuro promissor. 

O MOBRAL, durante o processo de execução, passa a sofrer alterações, uma 

vez criado com “aspectos pedagógicos”, é utilizado para atender objetivos políticos, 

como forma de respostas aos “marginalizados do sistema escolar”, dando condições a 

esses de tornar “força de trabalho”, “neste período, o objetivo da Educação, seria então, 

formar o produtor, consumidor e a mão-de-obra requerida pela indústria moderna, 

integrando se ao capitalismo internacional” (NORONHA, 2004, p. 219), o que livraria o 

país do analfabetismo, sendo este divido em: Programa de Alfabetização e Programa 

de Educação Integrada (PET)5, passando assim a ser desenvolvido com essa 

promessa. 

Ao que parecia estar posto, o Mobral é implantado no país, não como forma de 
defender os interesses próprios dos trabalhadores, mas sim, como forma de 
solucionar de meio imediato, aparando arestas de forma objetiva e quantitativa 
quanto ao analfabetismo entre a população adulta já não mais em idade 

escolar, ou seja, acima de 15 anos (SILVA. et a,l2013, p.6). 

 

 Mas foi nesse contexto, que o governo brasileiro assina a segunda Lei de 

Diretrizes e Bases (5.692), tendo no seu Art. 9° um retrocesso ao atendimento da 

educação para as pessoas com deficiência.  

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 
fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. 

 

Com a promulgação da Lei Federal 5.692/71, que reformula as diretrizes do 

ensino de primeiro e segundo grau, passa a ser implantado em 1971 o Ensino 

Supletivo. Sendo mantidos alguns programas que apresentavam em sua característica, 

                                            

5  Não foram encontrados até o momento registros de dados que comprovem o 
atendimento de pessoas com deficiência nos programas PET e MOBRAL. 
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o conservadorismo, como exemplo: Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC), dirigida por 

evangélicos Norte Americanos, e que foi extinta em 1971. 

A reformulação do MOBRAL surgiu em 1974, na tentativa de dar a sua 

continuidade. Mas por sofrer fortes crítica por conceder certificados em tão pouco 

espaço de tempo escolar. Seu atendimento passou a ser ampliado a educação 

comunitária até a educação de crianças. Sendo extinto em 1985, dando o lugar a 

Fundação Educar, por meio do Decreto n° 91.980, de 25 de novembro de 1985: 

 

Art. 1º. A Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, instituída 
pelo Decreto nº 62.455, de 22 de março de 1968, nos termos do artigo 4º da Lei 
nº 5379, de 15 de dezembro de 1967, passa a denominar-se Fundação 
Nacional para Educação de Jovens e Adultos - EDUCAR, com o objetivo de 
fomentar a execução de programas de alfabetização e educação básica 
destinados aos que não tiveram acesso à escola ou que dela foram excluídos 

prematuramente. 

 

 Vislumbrando mudanças significativas, e devido conflitos entre Estados e 

Movimento Sociais, a Fundação Educar foi extinta durante o governo de Fernando 

Collor de Mello, período em que ficou ausentes de políticas públicas de atendimento a 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

O dano causado a negação da educação, impulsiona esforços para que haja 

atendimento “a todos”. Diante da necessidade de formar mão de obra, que de alguma 

forma já estava ocupando os mercados de trabalho, o Ensino Supletivo, nasceu com o 

objetivo de reorganização na certificação e agregando cursos de formação profissional 

de educação permanente, conforme previsto pelo Parecer 699 CEB. Os Programas 

desenvolvidos pelo Ensino Supletivo, eram de responsabilidade do Departamento do 

Ensino Supletivo do MEC (DESU), que em 1979, foi transformado em subsecretaria de 

Ensino de 1° e 2° graus (SEPS). 

E diante da perspectiva da falta de interesse político do oferecimento ao 

atendimento para as pessoas com deficiência, disseminou uma concepção de que 

esses alunos não “aprendiam”, com isso não deveria haver investimento, fazendo que 

os mesmos ficassem segregados em salas de turmas especiais, para que pudessem 

ser treinados e educados, quando “possível” podiam ser matriculados na rede regular 



de ensino. 

Foi no âmbito estadual que essa modalidade de ensino, passou a ser 

regulamentada através dos Conselhos Estaduais de Educação, criando se várias 

nomenclaturas de modalidade organizacional, por parte dos estados, direcionando ao 

ensino de 1° e 2° graus e desconsiderando o campo de alfabetização de adultos. Em 

1985, a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos – Educar, é criada 

para atender as séries iniciais, substituindo o MOBRAL. 

A redemocratização da sociedade, alargando alguns direitos, foi o momento que 

desencadeou novos movimentos recriando outras maneiras organizacionais legitimando 

direitos resultando a Promulgação da Constituição Federal de 1988, que responsabiliza 

o Estado, na oferta de educação pública e gratuita e universal as pessoas jovens e 

adultas. Momento este marcado, pela contradição entre a negação pelas políticas 

públicas, e o direito conquistado e reafirmado. 

Diante de um novo cenário político, e sob a influência dos movimentos sociais. 

As práticas pedagógicas de alfabetização de jovens e adultos, passam a ser utilizadas 

por alguns programas públicos e comunitários. O que foi considerado como 

“revitalização do pensamento e das práticas, respaldas pelas parcerias com as 

prefeituras municipais, empresas e organizações civis de natureza variada, conforme se 

vê estabelecido na Carta Magna, que estipula um prazo de dez Anos6 ao governo e a 

sociedade civil, para erradicação do analfabetismo. Destacado 1990 pela ONU “o ano 

Internacional da Alfabetização”. 

No mesmo ano, com o governo de Fernando Collor de Melo, em 1990, a 

Fundação Educar foi extinta, devido as medidas adotas de enxugamento das máquinas 

administrativas. Tais medidas, marcam um processo de descentralização da 

                                            

6  O primeiro passo efetivo para a definição de uma nova política de educação sob a égide 
da nova Constituição veio, antes da LDB, com a elaboração, pelo MEC,  em 1993, do Plano 
Decenal de Educação – 1993-2003. O Plano Decenal resultou do compromisso assumido pelo Brasil com 
o cumprimento das resoluções aprovadas na Conferência Mundial de Educação Para Todos, realizada 
em Jomtien, na Tailândia, em 1990, pela Unesco, Unicef PNUD e Banco Mundial. O Plano Decenal de 
Educação para Todos voltava-se para a ampliação da oferta e melhoria da qualidade da educação 
fundamental, de forma a satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem e tinha como objetivo mais 
amplo assegurar, até o ano de 2003, as crianças, jovens e adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem 
que atendam às necessidades elementares da vida contemporânea.  
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escolarização básica e de jovens e adultos, pois, transfere a responsabilidade dos 

programas da União para os Município. 

Em 1993, o governo federal formulou, outro plano de política educacional, o 

“Plano Decenal” que teve como meta estipulada a alfabetização de 3,7 milhões de 

pessoas e a escolarização de 4,6 milhões de jovens e adultos. O Plano Decenal, 

passou a ser descartado em 1998, priorizando uma reforma política institucional com 

medidas de aprovação da Emenda Constitucional e ao mesmo tempo da Promulgação 

da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, confirmando o 

direito à educação básica de jovens e adultos e o dever da gratuidade, que dever ser 

ofertada pelo poder público Art. 3 o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III – Pluralismos de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV – Respeito, à liberdade e apreço a tolerância; 
V – Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI – Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII – Valorização do profissional da educação escolar; 
VIII –Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino; 

 

E sendo reforçada na seção V, art. 37 da LDB, que diz: “Será destinada aqueles 

que não tiveram acesso na idade própria”. 

§ 1° Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2° O poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

 

Com o rebaixamento da idade para a realização do exame supletivo, que passou 

para 15 anos para o ensino fundamental e de 18 anos para o ensino médio, tornando 

assim a integrar a educação de jovens e adultos ao ensino básico comum. Tanto a 

Constituição Federal, quanto a LDB, estabelecem que a União deve encaminhar ao 

congresso algum “plano nacional de educação.’  



Nessa perspectiva, é apresentado pela Câmara dos Deputados, em 1998, o 

Plano Nacional de Educação (PNE). E de iniciativa do Poder Executivo, é apresentado 

um rol de propostas para a educação com denominação de “O PNE da sociedade 

brasileira”, que ficou no aguardo da sua votação até maio de 2000. 

Diante da reforma educacional em 1995, aprova se a “Emenda Constitucional 

14/96”, desobriga o governo federal de aplicar recursos na educação, pois o mesmo 

elevaria o gasto educacional global.  

 
Art. 1°. É acrescenta no inciso VII do art. 34, da Constituição Federal a alínea e, 
com a seguinte redação. 
“e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino”. 

 

Com nova redação instituiu no estado o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF7). Regime este que estabelece um 

sistema de colaboração entre as esferas federais e municipais, dividindo a receita 

recebida, proporcionalmente ao número de matrícula, devendo ser investidos 60% dos 

recursos na habilitação de professores leigos. 

O modelo estabelecido de distribuição de recursos públicos, prioriza mais uma 

vez, o atendimento ao ensino fundamental de crianças e adolescentes, e cria um vácuo 

ao atendimento de jovens e adultos. Essa modalidade enfrenta dificuldades na garantia 

do atendimento, com a aprovação da Lei 9424/96, pois a mesma passa a concorrer 

com a educação infantil tanto na esfera municipal quanto com o ensino médio na 

estadual. 

A década de 90 teve como marco três programas federais para atender a 

                                            

7O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF) foi instituído pela Emenda Constitucional n°14, de setembro de 1996, e sua regulamentação 
está na Lei 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e no Decreto n°2.264, de junho de 1997. O 
FUNDEF foi implantado, nacionalmente, em 1° de janeiro de 1998, quando a nova sistemática de 
redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental passou a vigorar. A maior inovação do 
FUNDEF consiste na mudança da estrutura de financiamento do Ensino Fundamental (1ª a 8ª  série do 
antigo 1º grau) no País, ao subvincular uma parcela dos recursos a esse nível. 
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Educação de Jovens e Adultos, sendo eles: Programa Alfabetização Solidária (PAS)8, 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA9) e o Plano Nacional 

de Formação do Trabalhador (PLANFOR10).No decorrer deste processo, podemos 

perceber a superação do caráter elitista da educação, passando a ter um caráter mais 

aberto. 

Em 1996, de acordo com o Mapa de Analfabetismo no Brasil os números 

apontavam que em 1996, havia 14,7% de jovens analfabetos absolutos, o que se refere 

a quase um terço da população acima de 14 anos de idade. Destaca-se aqui, uma 

mudança ao perfil de atendimento da educação de jovens e adultos. Até então, essa 

clientela era formada por pessoas originadas da zona rural, que por questão de 

distância e localização não puderam frequentar a escola na idade certa, passou a 

também atender um contingente de pessoas que frequentaram a escola, mas que não 

obtiveram êxito, passando a ser considerados “alunos problemas”.  

Diante da transgressão do direito, as lutas vão sendo travadas por diversos 

grupos, que por algum motivo, em algum momento, percebem que sofrem as 

consequências por não ter frequentado uma escola e não se sentirem parte da 

sociedade. Para Galvão e Di Pierro (2013, p.41) “o analfabeto passa a ser considerado 

a um ser quase irracional, a falta da escolarização, faz com que a visão e audição 

fiquem comprometidas”. E nesse cenário que é apresentado o Parecer (CNE/CEB 

11/2000, p. 6). 

 

De todo modo, o não estar em pé de igualdade no interior de uma sociedade 
predominantemente grafocêntrica, onde o código escrito ocupa posição 

                                            

8Programa de Alfabetização (PAS), criado em 1996, inicialmente atendia as regiões Norte e Nordeste; 
campanha de alfabetização inicial, público juvenil. Depois, com a crescente demanda, estendeu-se a 
região Centro-Oeste e ao estado de Minas Gerais, e às regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Coordenado pelo Conselho da Comunidade Solidária, organismo vinculado a Presidência da 
República; 
9Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), criado em 1988, coordenado pelo 
Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e tendo articulação com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O objetivo do 
programa é alfabetizar e escolarizar jovens e adultos nas áreas de reforma agrária. 
10Plano Nacional de Formação e Qualificação Profissional (PLANFOR), implementada em 1995, 
convênio com os Estado que visa à oferta de educação profissional com vistas a qualificar e requalificar a 
população. Coordenado pela Secretária de Formação do Desenvolvimento Profissional do Ministério do 
Trabalho (SEFOR/MTB) e financiado com os recursos do Fundo de Amparo ao trabalhador (FAT).  



privilegiada revela-se como problemática a ser enfrentada. Sendo leitura e 
escrita bens relevantes, de valor prático e simbólico, o não acesso a graus 
elevados de letramento é particularmente danoso para a conquista de uma 

cidadania plena. 

 

O que é perceptível é que alguns governantes delongam ao definir políticas 

públicas para atender jovens e adultos analfabetos, por entenderem como algo não 

rentável aos cofres públicos, uma vez que os consideram improdutivos pôr os 

considerarem no fim da vida. (GalvãoeDiPierro2013). 

Essas necessidades fazem com que os programas desenvolvidos, tenham a 

característica de aceleração e regularização do escoamento escolar. Visto que, a oferta 

de vagas, não está atrelada a melhoria da qualidade do ensino. O que deixa a vista 

que, cada vez mais, essa qualidade passa a ficar comprometida maiormente, ao 

atendimento da população mais carente, gerando assim mais uma modalidade de 

exclusão. O que torna a EJA, uma compensação da dívida social, não reparada para 

com essas pessoas Faria (2009, p.116). Uma vez que, é por intermédio da Educação 

que algumas pessoas vislumbram uma oportunidade de exercer a cidadania. 

Sabendo de tais necessidades, a Educação Inclusiva tem como objetivo 

proporcionar a pessoa com deficiência, promoção das suas capacidades, aquisição de 

conhecimentos, o seu desenvolvimento pleno de sua personalidade, a sua participação 

na sociedade, no mercado de trabalho e no mundo. 

Diante dessa importância que destacamos a Meta 4 do PNE: 

Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou convenientes. 

Com tais respaldo podemos destacar o crescimento do número de matriculas do 

aluno com deficiência na EJA. 

Em relação às matrículas dos estudantes PAEE na EJA profissionalizante em 
classes comuns, observa-se crescimento de 4,67% em 2013, acompanhado por 
encolhimento de 2,87% em 2014, seguido de aumento, em 2015, de 13,98%. 
No ano de 2016, houve decréscimo de 9,42%, conforme podemos verificar a 
seguir: Tabela - Número de Matrículas na EJA profissionalizante em classes 
comuns Período Número de matrículas gerais na EJA profissionalizante em 
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classes comuns Número de matrículas dos estudantes PAEE na EJA 
profissionalizante em classes comuns 2012 109.039 599; 2013 106.008 627; 
2014 101.714 609; 2015 106.454 708; 2016 95.752 647. 

Esses enfrentamentos que vivenciamos até hoje, nos fazem perceber que as 

dificuldades ocorrem pelo acesso, permanência na escola ou pela melhoria na 

qualidade da educação ofertada. É notório que a qualidade está muito aquém do 

necessário para a qualificação ao mercado de trabalho e que forme cidadãos 

conscientes do seu papel na sociedade.  

Uma vez que são diversas as situações vexatórias de discriminação e 

humilhação, sofridas por pessoas que se encontram em situação de analfabetismo, 

baixa escolarização ou fracasso, que são apontadas na maioria das vezes como 

incapacitadas ou insucesso pessoal, despercebendo a violação dos seus direitos 

(GALVÃO E DI PIERRO2013, p.15). 

O século XXI apresenta o desafio de apontar caminhos, que auxiliem no 

enfrentamento da alfabetização, da elevação da escolaridade e da formação 

profissional. Onde é possível ouvir o clamor, por mobilização para a valorização escolar 

e de uma educação continuada, para que possa dar atendimento a uma sociedade pós-

industrial que vive com as mazelas dos problemas educacionais dos séculos passados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 –Desafios da Educação Inclusiva 

Para que haja interpretação das leituras necessárias, e para haver interpretação 

do mundo em que vivemos se faz necessária a constituição de relação do indivíduo 

com o mundo, no estabelecimento dessas relações cria se um vínculo, que poderá 

contribuir nesse processo de socialização, como dito por Rocha e Souza: 

 Somos seres que vivemos em relações sociais, e a construção do vínculo 
educador – educandos e educando – educandos, favorecerá as aprendizagens 
(...), e não podemos ignorar que essa relação é de grande importância para a 
construção de conhecimento (2013, p.37). 

Até a conquista de algum direito ao atendimento a educação para pessoas com 

deficiência, se fez necessário, vários embates e enfretamentos para se ter certo direito 

regulamentado. Ao longo da história, encontramos na antiguidade, várias práticas 

sociais de exclusão, negação e eliminação dessas pessoas, ficando privadas de 

qualquer convívio social.  

Foi sobre a influência do cristianismo, que se construiu um olhar caridoso e 

piedoso, pois havia um respaldo da igreja, para que a sociedade construísse um olhar 

assistencialista para pessoas com alguma necessidade especial, implantando uma 

ideia de “expurgo dos pecados”, ou “castigo divino”, por se ter pessoas com “tais 

condições” na família. Esse pensamento, impulsionou os surgimentos de mosteiros e 

institutos que passavam a recolher essas pessoas. 

Como para a mulher e o escravo, o cristianismo modifica o status do deficiente 
que, desde os primeiros séculos da propagação do cristianismo na Europa, 
passa de coisa a pessoa. Mas a igualdade de status moral ou teológico não 
corresponderá, até a época do iluminismo11, a uma igualdade civil, de direitos. 
Dotado de alma e significado pela redenção de cristo, o deficiente mental passa 
a ser acolhido caritativamente em conventos ou igrejas, onde ganha a 
sobrevivência, possivelmente em troca de pequenos serviços à instituição ou a 
pessoa “benemérita” que o abriga (PESSOTI,1993, p.9). 

Com o avanço da medicina, que buscava a cura para as diversas enfermidades e 

buscava também encontrar a cura para tratar as deficiências, diante da impossibilidade 

                                            

11  O movimento conhecido como Iluminismo foi um forte processo cultural, social, filosófico 
e político que tem suas origens ainda no século XVII, a principais características desta corrente de 
pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da 

sociedade.  
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dessa “cura”, em alguns casos, passa a ser diferenciada o conceito de doença e 

deficiência. Diante desse avanço em 1932, implantou se no Brasil, na cidade de Rio de 

Janeiro o Instituto Pestalozzi e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE).12 

Como repostas aos diversos embates enfrentados, houve também algum 

avanço, quanto a Educação das pessoas com deficiência,” A educação de 

excepcionais”, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a 

fim de integrá-los na comunidade.” Art. 88 da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 4.024 de 

1961). 

Mas foi com a Constituição Federal de 1988, que podemos considerar um certo 

atendimento a política educacional inclusiva, no Título VIII, nos artigos 208 e 227. 

 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 
garantia de: III- atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em 
creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Art. 227. É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) § 1º 
criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os 
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração 
social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o 
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. § 2.º A 
lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso 
público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir 
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

 

 

Com base nas lutas pelo direito, em 1989, a educação especial13 o qual teve 

algum certo ganho com a aprovação da Lei 7.853, que apontou no seu Art. 2° o 

                                            

12  A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) nasceu em 1954, no Rio de 
Janeiro. Caracteriza se por ser uma organização social, cujo objetivo é promover a atenção integral à 
pessoa com deficiência intelectual e múltipla.    
13  A educação especial é uma disciplina pedagógica da qual o professor pode atender toda 
a diversidade de alunos em uma escola, levando em conta a especificidade de cada aluno. 



estabelecimento de normais gerais para integração dessas pessoas à sociedade. 

I - Na área da educação: 
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial comomodalidade 
educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as 
de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com 
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em 
estabelecimentos públicos de ensino; 
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino;  
 

 Como vimos, na luta para superar tais condições, algumas vezes impostas, e 

outras até mesmo criadas ao longo do processo histórico, e diante da necessidade e do 

direito de se fazer parte da sociedade, sabendo da importância da educação na 

contribuição para alteração de tal condição. A declaração de Salamanca (1994) passou 

a ser considerada uma das principais fontes mundiais que buscam a inclusão social e 

fornece diretrizes básicas para a formular e reformar políticas de sistemas 

educacionais, essa declaração consolidou a educação inclusiva. (documento resultante 

de uma Conferência Mundial sobre a Educação Especial, em Salamanca na Espanha, 

em 1994). 

Jovens com necessidades educacionais especiais deveriam ser auxiliados no 
sentido de realizarem uma transição efetiva da escola para o trabalho. Escolas 
deveriam auxiliá-los a se tornarem economicamente ativos e provê-los com as 
habilidades necessárias ao cotidiano da vida, oferecendo treinamento em 
habilidades que correspondam às demandas sociais e de comunicação e às 
expectativas da vida adulta. (UNESCO,1994). 

 O inciso III, 

assina o atendimento educacional especializado as pessoas com deficiência 
preferencialmente na rede regular de ensino. Validando ao aluno o direito a 
uma educação preferencialmente na rede regular de ensino, de qualidade, de 
modo independente de suas necessidades especiais. 

Mesmo com as leis constitucionais garantindo o direito educacional, para que 

haja esse atendimento, para que a pessoa com deficiência possa usufruir desse bem, 

ainda se faz necessário travar algumas batalhas, tanto quanto pelas condições físicas 

do espaço, ou pelos recursos necessários para o desenvolvimento da aprendizagem, 

ou por profissional capacitado para esse atendimento. Uma vez, que incluir, vai além da 

efetivação da matricula na rede regular de ensino. 

Esses enfrentamentos que vivenciamos até hoje, nos fazem perceber que as 
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dificuldades ocorrem pelo acesso, permanência na escola ou pela melhoria na 

qualidade da educação ofertada. É notório que, a qualidade está muito aquém do 

necessário para a qualificação ao mercado de trabalho e que forme cidadãos 

conscientes do seu papel na sociedade. Uma vez que são diversas as situações 

vexatórias de discriminação e humilhação, sofridas por pessoas que se encontram em 

situação de analfabetismo, baixa escolarização ou fracasso, que são apontadas na 

maioria das vezes como incapacitadas ou insucesso pessoal, despercebendo a 

violação dos seus direitos. (GALVÃO E DI PIERRO 2013, p.15). 

 

3.1 – Síndrome de Down 

 Síndrome de Down é o nome dado a anomalia do trissomia 21 e a trissômicos, 

vulgarmente chamado de “mongolismo”, é uma desordem ocorrida no cromossoma 21 

que ao invés de apresentar dois cromossomos 21, ele apresenta três. Esta é 

considerada a mais comum das anomalias genéticas e das deficiências mentais. 

Segundo Kirk e Gallagher a Síndrome de Down - SD: “É um acidente genético que 

ocorre a cada 1 ou 2 nascimentos em 1000.” (1996, p. 130). O que é definido como 

trissonomia simples. Pueschel(1993) aponta que essas características, são constituídas 

pelo material genético, mas esclarece que nem todas as pessoas com Down possuem 

todas elas. 

 Em alguns casos, a síndrome ocorre com a translocação do autossomo 21 para 

outro autossomo ou por transcorrer uma proporção variável de células trissômicas 

próximas da célula cito geneticamente normal. Esses outros casos são considerados 

raros. Essas modificações, são surtidas por um defeito em um dos gametas que 

formará o indivíduo. O que deveria ocorrer é que, os gametas deveriam conter um 

cromossomo paterno, para unir se a outro materno, formando o gameta filho com dois 

cromossomos.  

Nesse processo, ocorrem alterações a não disjunção cromossômica ocasiona a 

formação de cromossomos com gametas duplos, que passam a unir se durante a 

fecundação a outro cromossomo e sofrem alteração cromossômica (SCHWARTMAN, 

1999). 



 Essa alteração pode ocorrer em qualquer família, mas não é hereditária, 

independente de raça, cor ou nível cultural, podendo ser diagnosticada durante a 

realização dos exames de pré-natal ou após o nascimento do bebê devido às 

características comuns da síndrome. 

As características das pessoas com Síndrome de Down, segundo 

Pueschel(1993, p. 13), são: 

 

De modo geral a cabeça das pessoas com Síndrome Down é um pouco menor 
quanto comparada com as das pessoas normais a parte posterior da cabeça é 
levemente achatada na maioria das crianças, o que dá uma aparência 
arredondada à cabeça.  
O rosto de uma pessoa com Síndrome Down apresenta um contorno achatado, 
devido principalmente aos ossos faciais pouco desenvolvidos e ao nariz 
pequeno. Geralmente, o osso nasal é afundado em muitas crianças, as 
passagens nasais são estreitas.  
Os olhos são geralmente normais quanto ao formato às pálpebras são estreitas 
e levemente oblíquas a dobra da pele pode ser vista em muitos nos cantos 
internos dos olhos a periferia da Iris muitas vezes apresenta pequena marcas 
brancas.  
As orelhas são pequenas, às vezes e a borda superior da orelha é muitas vezes 
dobradas a estrutura da orelha e ocasionalmente alterados os canais do ouvido 
são estreitos.  
A boca é pequena e algumas pessoas mantêm a boca aberta e a língua pode 
projetar se um pouco a medida que a pessoa com Síndrome de Down fica mais 
velha a língua pode ficar com estrias o céu da boca é mais estreito do que na 
pessoa normal. 
 As extremidades geralmente têm o formato normal às mãos e os pés tendem a 
ser pequenos e grossos. Os dedos dos pés são geralmente curtos muitas 
pessoas com Síndrome Down tem pés chatos por causa da frouxidão dos 
tendões.  
A pele é geralmente clara e pode ter uma aparência manchada durante a 
primeira infância. Nas pessoas mais velhas e no adulto com Síndrome Down a 
pele pode ser áspera.  
Estatura geralmente tem peso e comprimento médio ao nascerem, porém, não 
crescem com a mesma rapidez das outras crianças. A altura média adulta para 
os homens é de aproximadamente 1,57m e para as mulheres, 
aproximadamente 1,37m.  
Além disso, os cabelos das crianças com Síndrome de Down têm, tipicamente, 
cabelos finos, lisos e às vezes esparsos. 

 

As crianças com SD tem o seu desenvolvimento similar às das ditas “normais””, o 

que difere é o tempo que levará para aprender, uma vez que seu ritmo é mais lento 

com relação as crianças entre a mesma faixa etária. Seguindo MARTINS (1997, P.61), 

o seu desempenho fica comprometido, diante do excesso de carga genética. 
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[...] o excesso de carga genética, resultante da existência de um terceiro 

cromossomo 21 traz como consequência (...) um desequilíbrio profundo nas 

funções das células do corpo humano, que se faz presente durante toda a vida, 

embora de formas diferenciadas. 

 O que deve ser destacado, é que mesmo com a deficiência intelectual atrasada 

pela SD, as suas funções cognitivas, não são semelhantes em todas as crianças, como 

nos lembra Vygotsky (1997) as crianças deficientes não são menos desenvolvidas que 

as crianças consideradas normais, mas sim desenvolvida de outro modo, o que 

possibilita haver um desenvolvimento da capacidade do indivíduo, avançando o nível de 

autonomia do mesmo. 

Diante dessa deficiência, geralmente o período de escolarização do aluno com 

Down, passa a ser maior do que regulam as leis, hora pela demora de passarem a ter 

atendimento educacional, ou hora pela singularidade na forma de aprender. O que cria 

a necessidade de serem matriculados na Educação de Jovens e Adultos, uma vez que 

passa a ser comprovado pela família a importância de os mesmos estarem no ambiente 

escolar, considerando a contribuição no desenvolvimento dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodologia 



A pesquisa qualitativa foi realizada por considerar que ela trabalha o universo de 

significados, motivos, valores e atitudes; o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

A pesquisa, por tanto, é um procedimento formal com método de pensamento 

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais (LAKATO,2003, p. 154). 

4.1- Modelo da Pesquisa e coleta de dados 

A pesquisa foi realizada com intuito de estabelecer um diálogo entre os recursos 

e as metodologias utilizadas pela docente para trabalhar com a EJA e as informações 

encontradas examinando assim os fatos e para o levantamento desses dados foi feito 

um questionário (anexo A) com 26 perguntas subjetivas, como forma de obter uma 

coleta de dados para análise para a construção da pesquisa. O estudo de caso foi a 

pesquisa escolhida para o embasamento da análise quantitativa proposta.  

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 
de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 
detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de 
delineamentos considerados (GIL, 2011, p. 58). 

 Com isso, primeiro foi realizada uma pesquisa bibliográfica, segundo MARCONI 

e LAKATOS (2011, p.57) “a pesquisa bibliográfica, ou fontes secundárias, abrangem 

toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo.” 

 Para o estudo bibliográfico, foram analisados conhecimentos disponíveis, em 

livros, teses, sites, artigos, banco de dados sobre o contexto histórico da Educação de 

Jovens e Adultos, especialmente do processo de aprendizagem da Síndrome de Down.  

Os resultados foram tabulados e interpretados realizando um confronto com os estudos 

bibliográficos realizados. Lakato (2011) diz que: 

Etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e 
das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos. É 
tarefa cansativa e toma, quase sempre, mais tempo do que se espera. Exige do 
pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso 
registro dos dados e de um bom preparo anterior. (p. 154). 

 Para coleta de dados, utilizamos como instrumento o questionário. De acordo 

com GIL (2011, p.121) “o questionário é uma técnica de investigação composta por um 
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conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações.” As questões propostas no questionário, consistia em duas partes a parte 

I formação pessoal e a parte II formação profissional.  

A pesquisa foi desenvolvida no período de novembro de 2018, foi convidada a 

participar uma professora da 1ª série da Educação de Jovens e Adultos de uma escola 

pública municipal da zona sul de Porto Velho.  

A opção da escola, se deu, pelo fato do aluno já está matriculado há dois anos, 

nesta série e que é recorrente haver em seu quadro de matrícula alunos com Síndrome 

de Down.  

Como respostas para o levantamento de informações e para refletir sobre os 

recursos e metodologias utilizadas pelos professores para trabalhar com alunos com 

Síndrome de Down na Educação de Jovens e Adultos, destacamos a seguir a análise 

de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Análise de dados 

 Em primeiro lugar, apresenta o resultado da análise geral do perfil pessoal, em 

seguida, o perfil profissional, e por fim, apresenta o perfil do trabalho com a Educação 



de Jovens e Adultos e com relação a Síndrome de Down.  

5.1 Perfil pessoal  

As questões 1, 2, 3, 4 e 5 teve como objetivo conhecer o perfil da participante, com 

informações sobre o sexo, idade, cidade e estado de nascimento, assim foi constatado que a 

professora é sexo feminino, tem 38 anos, nasceu na região norte do País. 

5.2 Perfil profissional 

Na parte II do questionário, pergunta o local e ano de conclusão do ensino médio, se foi 

cursado o ensino médio regular ou magistério, se tem e qual é a formação superior, 

quando concluiu e onde o ensino superior? Como resposta a professora colocou que 

cursou o ensino médio em magistério em 2000 e superior em Pedagogia em 2010, os 

dois na cidade de Porto Velho. 

Destacamos que a formação do magistério é uma prática que foi extinta, mas é 

recorrente encontrarmos em sala de aula professores com formação em magistério e 

graduação.  

Em relação ao curso de magistério: 

 

a Lei 5692/71 capítulo V, Artigo 29 a 40 estabelece que a formação necessária 
para atuar nos quatro primeira série do 1° grau deveria, ter pelo menos 
habilitação específica de 2° grau em curso de três séries, o que equivaleria ao 

curso de magistério, ou ainda curso normal que formava normalista. 

 

E de acordo com o censo escolar Brasil 2007: É destacado que “dos 685.025 

professores que lecionam em turma de 1ª a 4ª série ou do 1° ao 5° ano, 54,9% tem 

curso superior em licenciatura, e 33,3% normal ou magistério”. 

Em relação ao tempo para o ingresso ao ensino superior, após a conclusão do 

ensino médio em magistério, os dados apontados, remete à algumas questões: o 

insuficiente número de vagas ofertadas na universidade pública, ou o ensino médio não 

tem ofertado uma formação que contribua aos alunos atingirem nota no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) possibilitando o ingresso na academia. 

Hoje destacamos que a formação mínima exigida pela LDB, para trabalhar com tais 

série e na EJA é: 
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Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

 

5.3 Perfil do Trabalho com a EJA e com relação a Síndrome de Down 

 Foi questionado na parte III a respeito do tempo que trabalha com EJA? se tem 

alguma formação/especialização específica para trabalhar com alunos com deficiência 

ou que possuem Síndrome de Down? Se já trabalhou com alunos com alguma 

deficiência? Há quanto tempo trabalha com alunos com Síndrome de Down e 

especificamente com esse aluno?  

Como resposta a professora relatou que trabalha apenas um ano na EJA, o que 

denota que não se tem experiência com tal público, o que pode exigir um maior esforço 

para tal atendimento. 

 Diante desse relato, podemos observar que a falta de experiencia, pode ser 

ocasionada pela pouca visibilidade que a modalidade recebe dentro e fora do espaço 

universitário, pois existe uma escassez de debates da EJA, na faculdade, mesmo que 

haja grupo de pesquisas, projetos e programas de extensão, participação em fóruns e 

congressos nacionais e internacionais, publicações em periódicos referentes a EJA, 

mas o que se produz sobre a mesma, não chega em sala de 

 As Políticas Públicas que cercam a modalidade, como a efetivação para o cargo 

de professor da EJA, a comparação do salário do educador da EJA e de outros 

educadores, investimentos financeiros na EJA, e até mesmo o plano de meta do 

governo, são um dos desafios que ocasionam o ingresso de professores com pouco 

experiência, no atendimento, o que reflete no descaso do poder público para com a 

modalidade nos dias de hoje. 

 A precariedade das políticas formativas, que mesmo com as inúmeras 

mudanças, não conseguem estabelecer um padrão minimamente consistente de 

preparo aos docentes, que possam garantir um respaldo ao desempenho das 

atividades, como forma de enfretamento dos mais variados problemas da educação 

escolar no país, (SAVIANI, 2009). 



 Ainda sobre o tempo da sua formação, Ensino Médio 2000 e superior 2010, foi 

respondido que não recebeu cursos de qualificação ou formação continuada voltado 

para trabalhar com alunos com alguma deficiência e ainda mais particularmente com 

Síndrome de Down. E diante do período que foi cursado o ensino superior, a disciplina 

de educação especial não era contemplado no currículo da Pedagogia 

 O despreparo e a má formação pedagógica para um atendimento eficaz a quem 

necessita, é uma das barreiras encontradas no dia a dia em sala de aula da EJA. Como 

foi dito por GARCIA (2003), menciona da necessidade de uma formação pedagógica 

não apenas funcional/instrumental, a que acrescenta a importância dessa formação em 

qualquer curso de licenciatura e que se estabeleça, uma relação com a especificidade 

de EPAEE. 

 

A disciplina do campo da Educação Especial que os capacitem para atuarem 
em sala de aula com alunos especiais. “Professores especializados” eram 
aqueles com formação em cursos de Licenciatura em Educação Especial ou 
Pedagogia com habilitação em Educação Especial ou com Pós-Graduação em 
Educação Especial ou áreas específicas da Educação Especial (BRASIL, 
2001). 

 Diante desse contexto, passou a ser introduzido nos cursos a disciplina no 

campo da Educação Especial, nos cursos de formação de professores, sendo garantido 

ou determinados pela Resolução CNE/CP n° 1 de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 

2020), o qual instituiu as Diretrizes Curriculares pra Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena. 

Esses direitos têm sido sempre avalizados, por outro lado infere da necessidade 

de muitas leis para dar atendimento ao direito já conquistado. Assim o Decreto n° 

6571/2008 definiu as especificações do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

O Ministério da Educação no Decreto 7.611 de 17 de 2008 em seu artigo 5° 

define o apoio técnico e financeiro para promover o atendimento dos AEE na Educação 

Básica e Superior, por meio das seguintes ações: 

I – Implantação de sala de recursos;  
II – Formação continuada de professores para o atendimento educacional 
especializado; 
III – formação de gestores, educadores e demais, profissionais da escola para 
educação inclusiva; 
IV – Adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; 
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V – Elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para 
acessibilidade; 
VI – Estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior. BRASIL (2011, p. 2). 

  

Mesmo sem ter uma formação adequada e pouca experiência para atendimento 

a esse público, a mesma relata que já trabalhou com alunos com outro tipo de 

deficiência e vem trabalhando com esse aluno pesquisado, há um ano, apontando 

assim um certo descaso das esferas públicas para com o público-alvo. 

 Há uma necessidade, de superação da defasagem na formação, e a busca de 

suporte humano e materiais que possam auxiliar o trabalho em sala de aula. Não 

devendo apenas tolerar o aluno com Down ou qualquer outra deficiência, mas de 

oferecer formas de propiciar o desenvolvimento atendendo as necessidades e 

possibilitando a sua integração na comunidade escolar. 

 Ainda na parte III, foi questionado a professora, como deveria ser a alfabetização 

do aluno com Síndrome de Down, se a prefeitura oferece ou já ofereceu alguma 

formação para auxiliar no atendimento de alunos com deficiência, ou alunos com 

Síndrome de Down, quais as metodologias e quais os recursos utilizados para ensinar 

alunos com Síndrome de Down, quais as principais dificuldades que ela enfrenta para 

atender alunos com Síndrome de Down.  

 A professora diz que a alfabetização, deveria ser através de materiais concentro, 

lúdicos, relata que a prefeitura não oferece formação para trabalhar com alunos com 

deficiências e não oferece formação para trabalhar com alunos com Síndrome de 

Down, as metodologias utilizadas por ela são trabalho com jogos pedagógicos, 

atividades diferenciadas, reforço individual em sala de aula e atividades lúdicas, já os 

recursos utilizados são materiais recicláveis, alfabeto móvel, vídeo, músicas e as 

principais dificuldade enfrentada para atender com qualidade os alunos com Síndrome 

de Down é a falta de formação para o docente. 

 Segundo Vygostky (1987) é sumamente relevante para o desenvolvimento 

humano o processo de apropriação por parte do indivíduo, das experiências presentes 

por parte da sua cultura, segundo ele é importante a linguagem, e os processos 



interativos na construção das estruturas mentais superiores, então no processo de 

alfabetização do aluno com Síndrome de Down é importante observar como ele se 

desenvolve, com foco nas necessidades. É importante compreender os mecanismos 

desenvolvidos pela pessoa para conseguirem conciliar a deficiência, nesse processo o 

agente principal é o professor, a qualidade da educação depende de professores 

qualificados, competentes. O mesmo deve estar sempre em busca de conhecimento, 

estar sempre atualizado e sempre buscar compreender as dificuldades dos seus 

alunos. O aprendizado é lento, então o professor precisa buscar estimular. 

  A inclusão educacional básica e especializada é um direito do aluno, 

assegurado por lei, mas a maioria dos professores que trabalham com alunos especiais 

não possuem uma especialização voltada para educação especial. Assim, os 

professores, tem que aprender sozinhos como desenvolver atividades para esses 

alunos. A resolução do Conselho Nacional de Educação aponta que: 

 
Para formação inicial de Educação Especial, foi instituído a Resolução n° 2 do 
CNE, que traz nas Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica a 
apresentação da diferenciação entre professores capacitados e professores 
especializados para trabalhar com alunos com necessidades especiais. 
Denominando professores capacitados, os que comprovem em sua formação 
inicial em nível médio. (BRASIL, 2001). 
Cuidar da valorização dos docentes é uma das principais medidas para a 
melhoria da qualidade do ensino ministrado às nossas crianças e aos nossos 
jovens. Com base nessa necessidade, o Plano Nacional do Ensino (PNE) 
apresenta como Meta: 
Meta 4.3 – apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para 
atender à demanda do processo de escolarização dos(as) estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento 
educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) 
e intérpretes para surdos – cegos, professores de libras, prioritariamente 
surdos, e professores bilíngues. 
 

 As escolas principalmente as públicas, possuem dificuldades em atender a 

pessoa com deficiência de modo geral, há preconceitos por parte dos alunos e 

funcionários. O que mais limita é a falta de materiais pedagógicos para 

acompanhamento e professores qualificados, mesmo que falta de material e de 

qualificação, quando a professora é questionada sobre ser possível desenvolver 

atividades/metodologias diferenciadas para esse aluno, ela responde que sim, pois a 

mesma faz um atendimento individualizado.  
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  As dificuldades levam o professor a pensar em estratégias que vá além de 

aulas expositivas, aulas com recursos no aspecto visual e na manipulação dos objetos, 

que facilitem a compreensão das atividades propostas. Essas estratégias devem ser 

uma ferramenta a mais a ser utilizada, não tirando a importância da aula expositiva, 

pois é através dela que enfatizará as necessidades de outras estratégias de ensino.  

 
[...] as diferenças humanas são normais e que [...] a aprendizagem deve ser 
adaptada a necessidade da criança ao invés de se adaptar a criança as 
assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza da aprendizagem. 
Uma pedagogia centrada na criança é, benéfica a todos os estudantes e, 
consequentemente a sociedade como um todo. (UNESCO,1994, p. 4) 
 

 A professora, foi questionada também em como ela achava que deveria ser 

realizada a alfabetização de alunos com Síndrome de Down, a mesma, respondeu que 

deve ser através de material concreto, lúdico. 

 Para auxiliar a pessoa com deficiência intelectual é importante que o professor 

utilize métodos e recursos adequados. A tecnologia Assistiva auxilia no processo de 

desenvolvimento global dos alunos com deficiência pelo fato de contribuir, proporcionar 

ou ampliar habilidades funcionais.    

 Conforme Voivodic (2008), a escola especial mostrou que toda pessoa, mesmo 

aquelas com deficiência mental podem ser receber educação da escola, mas dessa 

maneira, exigem de professores e pais, o uso de recursos especiais e total interesse no 

desenvolvimento da criança.  

 A Professora foi questionada sobre quais metodologias e recursos ela utiliza para 

ensinar os conteúdos para os alunos com síndrome de Down, quais os recursos e quais 

as principais dificuldades.  

 Atividades diferenciadas, reforço individual e atividades lúdicas, com a utilização 

de jogo de memória, alfabeto móvel, músicas e vídeo, é forma que a mesma vem 

trabalhando com este aluno. 

  

 A respeito das metodologias, as estratégias devem respeitar o nível de 

conhecimento do aluno, ensino que ofereça suporte físico ou visual sempre que 

necessário, tem que ser fragmentado o conteúdo, para ser trabalhado de maneira lenta, 



o professor tem que usar uma linguagem simples e  clara, tem que usar recursos 

concretos, e se repetir quantas vezes forem necessária. 

 No processo de planejamento da aula para o aluno com Down, a professora 

torna possível a reflexão sobre quais são as ações que oportunizará com que esse 

aluno aprenda, uma vez que no planejamento que poderá se perceber o 

direcionamento das aulas, o que está diretamente ligado na estimulação da 

aprendizagem. A dificuldade desse planejamento seja por falta de recursos ou materiais 

comprometerá o resultado que desejou alcançar, uma vez que desconsidera a 

necessidade a importância do oferecimento de tais condições. 

A importância da adaptação de conteúdo, não está ligado a exclusão do mesmo 

uma vez eu todos os estudantes têm os mesmos direitos sem subestimar a 

competência, as adaptações devem ser ocasionadas para a diversificação das 

estratégias de ensino. 

 Pensar em como os materiais pedagógicos, são propostos aos alunos com 

deficiência. A adequação de material pedagógico, como exemplo a utilização de textos 

menores e elucidativos que seja interessante a eles, não podendo deixar escapar a 

pertinência e o objetivo que quer ser alcançado. 

 Vygostki1998, nos lembra da necessidade em promover atividades que valorize 

o uso da memória associativa, com informações contextualizadas, partindo do concreto, 

devendo haver repetições para assim auxiliar no processo de memorização efetiva, 

levando em conta que quanto maior for o comprometimento deverá haver mais 

repetições, necessitando da estimulação adequada, para a recuperação dos conteúdos 

propostos. 

Segundo Bissoto (2005), os estudos e concepções atuais quanto aos processos 

de aprendizagens e o desenvolvimento cognitivo de pessoas com Síndrome de Down 

demonstram que elas necessitam do uso de recursos educacionais visuais, pois esses 

recursos auxiliam no processo educativo. Assim, o uso de sinais, imagens e gestos 

associados a fala do professor diminui as dificuldades de comunicação e melhora a 

fala. Já os recursos visuais, que seriam, os vídeos, os gestos, imagens permitem que 

os portadores da Síndrome de Down, conheçam melhor o meio em que está inserido, 
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assim ela irá se desenvolver de maneira mais independente. 

 Graves déficits de linguagem são comuns na SD o que dificulta a aprendizagem 

da leitura através do método fônico que trabalha a associação som-letra. Por outro lado, 

as crianças com Dowm apresentam uma boa capacidade de memória visual e, por isso, 

elas se beneficiam de estratégias de alfabetização que trabalham com o 

reconhecimento da “palavra-inteira”, como é o caso do método global. Muitas pessoas 

portadoras de Síndrome de Down, possuem hipotonia muscular, com isso elas podem 

ter mais dificuldade para segurar o lápis e aprendizagem matemática para as crianças 

com Down deve ser utilizando material concreto e sendo contextualizado com o dia a 

dia.  

Para formação inicial de Educação Especial, foi instituído a Resolução n° 2 do 
CNE, que traz nas Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica a 
apresentação da diferenciação entre professores capacitados e professores 
especializados para trabalhar com alunos com necessidades especiais. 
Denominando professores capacitados, os que comprovem em sua formação 
inicial em nível médio. (BRASIL, 2001). 

Professores especializados para ministrarem a disciplina do campo da 
Educação Especial que os capacitavam para atuarem em sala de aula com 
alunos especiais, eram aqueles com formação em curso de licenciatura em 
Educação Especial ou Pedagogia com habilitação em Educação Especial, ou 
com Pós-graduação em Educação Especial ou áreas especificas da Educação 
Especial (BRASIL, 2011). 
 

 E com base nisso, passou a ser introduzido a disciplina no campo de Educação 

Especial nos cursos de formação de professores, garantidas ou determinadas pela 

Resolução CNE/CP n° 1 de 18 de fevereiro de 2002. (BRASIL, 2002) que instituiu as 

Diretrizes Curriculares para formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura de graduação plena. 

 O Decreto de Lei n° 6571/2008, definiu as especificações do atendimento 

educacional especializado. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é o conjunto de atividades, 
recursos de acessibilidades e pedagógicos organizados institucionalmente, 
prestados de forma complementar ou suplementar a formação de alunos no 
ensino regular (BRASIL, 2008, p.1). 
 

Assim, analisamos que o Decreto 7611/2011, não está sendo posto em prática, pois, de 

acordo com o Ministério da Educação, em seu artigo 5°, do decreto 7611 define: 

 O apoio técnico e financeiro, para promover o atendimento dos AEE na 



educação Básica e superior por meio das seguintes ações: 

 
I – Implantação da sala de recursos; 
II – Formação continuada de professores para o atendimento educacional 
especializado; 
III – Formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para 
educação inclusiva; 
V – Elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para 
acessibilidade; 
IV – Estruturação de Núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior(BRASIL, 2011, p.2). 

 

O que demarca um grande desafio a ser superado pelo professor, diante da 

necessidade de superar esses desafio e passe a viabilizar propostas educacionais que 

contemple em suas ações, o acesso por esses alunos e que garanta a aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Considerações Finais 

O presente estudo contribuiu na reflexão sobre a Educação de Jovens e 

Adultos, direcionada para a forma de educar pessoas com Síndrome de Down, o qual 

buscou analisar quais as metodologias e os recursos utilizados pela docente para 

trabalhar com esse aluno.  

 Ao docente que cabe refletir sobre as formas de aplicar sua metodologia e 

recursos, além de entender que o processo é lento e gradual, sendo ele o mediador do 

conhecimento. 

 A EJA tem um papel fundamental de construção de conhecimento, pois a mesma 

foi difundida com alguns objetivos, a princípio era a ideia de tentar erradicar o 

analfabetismo, mas só em 1940 através do Manifesto dos Pioneiros que ela passa a ser 
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de responsabilidade do Estado.  

 Os programas de alfabetização para jovens e adultos foram criados, como forma 

de compensar pessoas em situações de vulnerabilidades, nessa situação estão as 

pessoas com deficiências, pois, a elas eram negados o direito de frequentar a escola, 

ou as escolas não ofereciam recursos para atendê-los. Visto que, no passado foram 

segregados e marginalizados, trancados e escondidos, excluídos da vida social. 

 O estudo de caso mostrou que a inclusão social ganha espaço nas escolas 

públicas e na sociedade. Mas, que para ter uma inclusão com efeitos, faz-se necessário 

que o Município de suporte metodológico, formativo e material para efetivamente 

conseguir incluir.  

 Apesar de ser um processo mais complexo e lento, é possível alfabetizar 

pessoas com Síndrome de Down, ou seja, elas são capazes de aprender, o que 

também denota a necessidade de atender o aluno e a família para uma inclusão efetiva, 

pois todos estão em processo de aprendizado. 

 Diante do leque de necessidades carente de auxílios, a educação inclusiva 

enfrenta muitas dificuldades, pois por mais que ela tenha respaldo legal, não cabendo 

mais a escola negar a aceitação do aluno com deficiência, o poder público muitas vezes 

não oferece cursos de formação continuada para os docentes trabalhem com qualquer 

especificidade.  

 Faz se necessário cobranças da sociedade para as Leis serem válidas, pois 

ainda há vestígios de uma sociedade que humilhou as pessoas com necessidades 

educativas.  

  A escola deve estar apta para receber todos os alunos, o espaço educacional 

pode ser desfrutado por todos, o seu principal objetivo é atender a diversidade. 

 Incluir não significa só abrir portas, mas oferecer recursos e metodologias, para 

todos conseguirem acompanhar, pois mesmo com o respaldo legal, observou se nesse 

estudo, que a escola não dispõe de recursos, que a professora que tem que modificar 

sua metodologia, que o docente sozinho tem que buscar se aprimorar. 

 Para haver uma inclusão efetiva, é necessária uma preparação do docente, a 



redução de números de alunos por turma, uma estrutura necessária e apoio 

especializado ao docente, acompanhamento dos pais e a conscientização da 

sociedade. Então percebesse que é um movimento amplo, pois envolve toda a 

sociedade.  

 Faz-se necessário discutir, debater, reavaliar, esse assunto. É preciso que o 

docente continue alfabetizando da sua forma, com suas metodologias, pois a partir 

disso conscientizam e tentam promover uma educação inclusiva das pessoas com 

necessidades especiais. E cabe, ao Estado, se responsabilizar e disponibilizar recursos 

e metodologias e formação para esses docentes.  
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ANEXO A 

 

Pesquisadora: Clarissa Souza Mamedes Ferreira  

Orientador: Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria 

Instituição: Universidade Federal de Rondônia - UNIR 



 

Esta pesquisa constitui-se em um levantamento de informações para refletir 

sobre os recursos e metodologia utilizadas pelos professores para trabalhar com alunos 

com Síndrome de Down na Educação de Jovens e Adultos. Tem-se como questão 

norteadora da pesquisa: “quais são os recursos materiais e metodológicos para 

trabalhar o processo ensino e aprendizagem de um aluno cm Síndrome de Down na 

Educação de Jovens e Adultos?”. 

A participação na pesquisa é opcional e não obrigatória, constituindo-se 

importantíssima para pensar quais os recursos que podem ser utilizados por 

professores que irão contribuir ou não no processo de ensino e aprendizagem do aluno 

com Down, sendo assim, a respondente tem o direito de, a qualquer momento, desistir 

de participar da realização da pesquisa e solicitar a exclusão da sua entrevista do 

repertório de análise da pesquisa encaminhando e-mail a pesquisadora 

(clarissamamedes3@gmail.com), sem a necessidade de justificativa. 

Sendo assim, caso considere a participação na pesquisa e autorize a inserção 

das respostas no relatório final de graduação da pesquisadora, discente Clarissa Souza 

Mamedes Ferreira, favor, assinalar o item abaixo em consonância com sua opção: 

 

(   ) sim       (   ) não 

 

PERFIL PESSOAL 

1 –Nome: 

      Observação o nome não será divulgado. 

 

2 – Local de Nascimento:  

Cidade_____________________________ 
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3 –Estado _______________________ 

 

4 –Sexo: 

(   ) masculino   (   ) feminino 

 

5 – Idade: 

 

Perfil Profissional 

 

6 – O Ensino Médio foi regular ou Magistério? 

 

 

7 – Local e ano de conclusão do Ensino Médio? 

 

 

8 – Tem formação Superior? Qual? 

 

 

9 – Local e ano de conclusão do Ensino Superior: 

 

 

10 – Há quanto tempo trabalha na Educação? 

 

 



11 – Sempre trabalhou em sala de aula? 

 

 

Perfil do Trabalho com a EJA e com Relação a Síndrome de Dow 

 

12 – Há quanto tempo trabalha com a EJA? 

 

 

13 – Tem alguma formação/especialização para trabalhar com pessoas com 

deficiência?  

 

 

14 – Participou de alguma formação/especialização específica para trabalhar com 

alunos que possuem Síndrome de Down? 

 

 

15 – Já trabalhou com alunos com outro tipo de deficiência? Quais? 

 

 

16 – Quanto tempo trabalha com alunos com deficiência? 

 

 

17 – Quanto tempo trabalha com alunos com a Síndrome de Down?  
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18 – Há quanto tempo vem trabalhando com esse aluno? 

 

 

19 – Quais as dificuldades no planejamento das aulas considerando o aluno com 

Down? 

 

 

20 – Durante as aulas é possível desenvolver atividades diferenciadas com esse aluno? 

 

 

21 – Na sua opinião, como deveria ser a alfabetização do aluno com Síndrome de 

Down? 

 

 

22 – A prefeitura oferece/ofereceu algum tipo de formação para auxiliar no atendimento 

de alunos com deficiência? 

 

 

23 - A prefeitura oferece/ofereceu algum tipo de formação para auxiliar no atendimento 

de alunos com Síndrome de Down? 

24 – Qual a sua metodologia e quais recursos você utiliza para ensinar os conteúdos 

para o aluno com Síndrome de Down? 
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