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RESUMO 

A EJA, mesmo sendo uma modalidade de ensino da educação básica, que possui 

pressupostos inclusivos, ainda não consegue trabalhar com e a partirdas diferenças. 

Neste universo educacional estão incluídos os adultos com deficiência intelectual, mas, na 

maioria dos casos, não estão conseguindo dar conta dos conteúdos e das exigências que 

o ensino tradicional ainda impõe e exige. Inúmeras vezes esses alunos ficam durante 

anos dentro da escola, no mesmo patamar de ensino, sem avançar. Dessa forma, sua 

presença na EJA constitui um desafio para os professores que precisam responder às 

suas demandas e assegurar um ensino de qualidade. Ainda que perceba algumas 

mudanças já ocorridas, é necessário ir além e lhes garantir o direito de oportunidades 

educacionais e aprendizagens concretas. No mês de outubro do ano de 2015 atuando na 

sala de aula da EJA em turma de Alfabetização foi matriculada uma aluna de 23 anos 

com laudo de Deficiência Intelectual, esquizofrenia e glaucoma. A aprendente sempre 

esteve inserida em uma unidade escolar, mas, ainda se encontrava na fase de escrita 

pré-silábica. Iniciou-se um trabalho com o método fonovisuoarticulatório – Método das 

Boquinhas no mês de outubro para que de fato pudesse ter uma aprendizagem efetiva. 

Como o ano letivo já estava terminando o trabalho foi interrompido pelas férias e 

retomado no mês de março de 2016 quando as aulas reiniciaram nas escolas do 

município. Hoje a referida aluna está sendo alfabetizada em sala de aula com o Método 

das Boquinhas e com atendimento com psicopedagoga que também atua com a mesma 

metodologia. Com três meses consecutivos, trabalhando a alfabetização com o Método 

das Boquinhas a aluna se encontra silábica alfabética. 
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