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Resumo

Este estudo pretende apresentar os resultados e discussões iniciais de uma pesquisa em andamento, tendo como o
objetivo descrever as práticas desenvolvidas por professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de Educação
Especial em relação ao aluno Público-alvo da Educação Especial (PAEE). O estudo caracteriza-se como uma pesquisa
qualitativa do tipo descritivo, sendo utilizado para coleta de dados um roteiro de observação. A pesquisa foi realizada em
uma escola da Rede Municipal de Ensino de uma cidade do interior do estado de São Paulo, as observações foram
feitas na Sala de Recursos Multifuncionais, onde é realizado o Atendimento Educacional Especializado, e em uma sala
de aula de EJA, Ensino Fundamental II. Os resultados, mesmo iniciais, indicam que as práticas dos professores nem
sempre atendem as especificidades do aluno PAEE, bem como, não foram observados indícios de diálogos e trocas
entre os Professores da sala comum da EJA e a Professora de Educação Especial.
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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é caracterizada como uma modalidade de ensino correspondente as etapas de
Ensino Fundamental e Médio, destinada às pessoas que nunca estudaram ou não concluíram os estudos na idade
considerada adequada (BRASIL, 2013). Enquanto a Educação Especial é “uma modalidade de ensino transversal a
todas etapas e outras modalidades, como parte integrante da educação regular” (BRASIL, 2013, p.42), abrangendo,
desse modo, os alunos matriculados na EJA que correspondam ao Público-alvo da Educação Especial (PAEE)[1].
Dentre das funções dessa modalidade, se enquadra o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que deve ser
realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) (BRASIL, 2008).

A matrícula na EJA de alunos PAEE é verificada por meio da análise das sinopses estatísticas dos últimos anos,
disponibilizadas pelo Censo Escolar da Educação Básica (INEP), sendo 29.158 matrículas nas classes comuns da EJA
em 2016 e 33.798 em 2017. Contudo, não basta que essa matrícula seja formalmente garantida, se faz necessário que
sejam asseguradas também, condições de permanência e sucesso na trajetória escolar desse alunado (SIEMS, 2012).

Nessa direção, se mostra relevante repensar os espaços e tempos pedagógicos da EJA e suas distinções em relação
aos do ensino regular (HASS, 2015), assim como a reflexão sobre as práticas pedagógicas dos professores que atuam
junto a esse público, indicando uma reinvenção da escolarização apoiada em suas ações docentes, concepções,
necessidades de formação e processos educativos (VÓVIO, 2010).

Com isso, pretende-se apresentar os resultados e discussões iniciais de uma pesquisa em andamento sobre as práticas
pedagógicas de professores na EJA junto ao aluno PAEE, tendo como o objetivo do presente estudo: descrever as
práticas desenvolvidas por professores de EJA e de Educação Especial em relação ao aluno PAEE em uma escola de
EJA, na etapa de Ensino Fundamental II.

 

Método

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa do tipo descritivo. Para coleta de dados, foi elaborado um roteiro
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com a definição dos comportamentos a serem observados. O roteiro foi organizado em: caracterização da aula; registro
descritivo da rotina; e observação focada, em formato de check-list, com base em Reis (2011), a qual apresenta uma
lista de comportamentos a serem assinalados como observados (quando o comportamento aconteceu com frequência),
não observados (quando não aconteceu) ou nem sempre (quando aconteceu uma ou poucas vezes). Os aspectos éticos
da pesquisa foram preservados.

A pesquisa foi realizada em uma escola da Rede Municipal de Ensino de uma cidade do interior do estado de São Paulo,
que oferece a modalidade de EJA no período noturno. As observações foram feitas no período de três semanas, em dias
consecutivos, na SRM da escola, onde é realizado o AEE, e em uma sala de aula de EJA, Ensino Fundamental II, com a
matrícula de um aluno PAEE, com Transtorno do Espectro Autista.

Foram acompanhados os atendimentos da Professora de Educação Especial, e as aulas dos professores de todas as
disciplinas ministradas na sala assistida, sendo um Professor de Português, um de Matemática, um de Geografia, um de
História, uma Professora de Ciências, uma de Inglês e uma de Artes. Totalizou-se 33 horas/aula, com 50 minutos cada,
de observação na escola, sendo 25 horas/aulas na sala de aula e 8 horas/aula na SRM.

Para análise dos dados, foi feita a leitura dos registros e levantamento dos comportamentos verificados por meio da
observação focada.

 

Resultados e Discussão

Embora os conteúdos das disciplinas sejam diferentes, as aulas da sala comum acontecem de forma semelhante, os
professores expõem o conteúdo utilizando da lousa como apoio para produzir esquemas e dar exemplos, as carteiras
são organizadas em fileiras e as atividades realizadas individualmente, e o livro didático é usado em todas as disciplinas.
Em relação ao AEE, este é realizado individualmente na SRM, duas vezes por semana, no período final da aula.

Sobre a Prática docente, nas aulas observadas na sala comum, os professores costumavam fazer orientações gerais e
explicar as atividades, se dirigido a todos os alunos, em poucas vezes foram observadas orientações individuais ao
aluno PAEE. Em quase todas as aulas assistidas, tanto na sala comum quanto no AEE, os professores retomaram
conhecimentos trabalhados em aulas anteriores. Durante a exposição do conteúdo, a identificação e valorização de
conhecimentos prévios dos alunos e a relação e exemplificação dos conceitos trabalhados às situações do cotidiano dos
alunos, foram verificadas em poucas aulas da sala comum e no AEE.

Aspectos relacionados à vivência e conhecimento dos alunos deveriam se mostrar mais presentes em relação ao
conteúdo a eles ministrado (OLIVEIRA, 2007; VÓVIO, 2010), “[...]na seleção dos conteúdos a constar dos programas de
escolarização a prioridade seria, então, a da abordagem de conhecimentos relacionados à vida social e à compreensão
dos elementos que intervêm na vida cotidiana” (OLIVEIRA, 2007, p. 97).

Em relação às atividades propostas aos alunos, não foram observadas diferenciação de tarefas em nenhuma das aulas,
sejam elas contextualizadas ou não, não sendo observado nenhum tipo de adaptação curricular, de atividades ou
materiais. O aluno PAEE realizou todas as atividades propostas, e sua participação aconteceu de maneira eventual,
respondendo, questionando ou fazendo algum apontamento. O conteúdo trabalhado no AEE também não costuma
corresponder ao proposto pelos professores, e nenhuma atividade foi adaptada da sala comum, sendo realizado um
planejamento a parte pela Professora de Educação Especial, cujas atividades são feitas pelo aluno, que também
interage eventualmente. Com isso, é possível verificar que não é estabelecido um diálogo entre os professores acerca do
planejamento em relação ao aluno PAEE.

Cabe destacar que as adaptações curriculares são estratégias que correspondem às decisões dos professores que
“oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que
o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola”
(BRASIL, 2003, p.22).

Além disso, a disponibilização e orientação na utilização de recursos e serviços, no processo de ensino e aprendizagem
nas turmas comuns do ensino regular, estão dentre os empregos do AEE (BRASIL, 2008), e para além das
necessidades percebidas pelos professores, o AEE é um direito do aluno PAEE e deve se basear em suas
especificidades, cumprindo assim a função para o qual foi criado. Portanto, seria relevante que os professores de
Educação Especial e da sala comum estabelecessem uma relação de troca, bem como conhecessem o aluno, suas
características e necessidades, para então planejar os conteúdos e atividades em colaboração, o que ampliaria o AEE
para além da SRM.

Os professores que trabalham junto ao público da EJA, desse modo, necessitam de formação e apoio para que o
processo de inclusão ocorra de modo efetivo, possibilitando a permanência e sucesso na trajetória escolar do aluno
PAEE na EJA. Siems (2012) destaca a urgência de se disponibilizar recursos pedagógicos e conhecimentos necessários
que atendam as especificidades dos alunos, sustentando as práticas pedagógicas dos professores, para que estas
sejam compatíveis às necessidades identificadas.

 

Considerações

Os dados apresentam resultados e discussões iniciais acerca das práticas de professores que trabalham no espaço da



EJA, tanto da Educação Especial quanto das disciplinas curriculares da sala comum.

Durante as observações realizadas, foi possível verificar que as práticas dos professores nem sempre atendiam as
especificidades dos alunos como um todo, nem em relação ao aluno PAEE.  Bem como, não foram observados indícios
de diálogos e trocas entre os Professores da sala comum e a Professora de Educação Especial, repercutindo no
atendimento ao aluno PAEE.

Mostra-se necessário ainda, aprofundar na compreensão acerca das concepções dos professores sobre suas práticas
pedagógicas junto ao aluno PAEE na EJA, e o modo como se estabelece a relação entre os professores da sala comum
e da Educação Especial. Desse modo, o estudo realizará outras etapas de coleta de dados, que auxiliarão na resposta
das lacunas encontradas.
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[1]É considerado público-alvo da Educação Especial alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou
altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). O termo representado pela sigla PAEE, tem sido utilizado nas
pesquisas por abranger todas as necessidades especiais, sendo, por este motivo, empregado no presente estudo.
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