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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 

RESUMO 

A inclusão como temática atual fomenta discussões sobre a formação dos profissionais 

da educação e suas práticas em defesa do direito à educação para todos. Este estudo 

busca, portanto, investigar a visão que os discentes da turma 4, do Mestrado 

Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), oferecido pela Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB) têm sobre a inclusão no ambiente escolar da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). O que nos mobilizou para essa pesquisa foi a inquietação 

durante a experiência como alunas do MPEJA ao refletirmos sobre as nossas 

contribuições para o processo inclusivo nas escolas, em particular, as que ofertam a 

EJA. A referida inquietação nos conduziu a pensar sobre o problema: Qual o olhar que 

os alunos do MPEJA, turma 4 têm sobre a inclusão no ambiente escolar da EJA? O 

nosso principal objetivo foi investigar a visão que os referidos discentes do MPEJA, 

têm sobre a inclusão no ambiente escolar da EJA. Os objetivos específicos traçados 

foram: discutir a educação inclusiva analisando a inclusão no ambiente escolar da EJA; 

identificar os grupos considerados como inclusão no espaço escolar que os mestrandos 

do MPEJA estão inseridos e, elencar as atividades pedagógicas desenvolvidas para tais 

grupos na EJA, pelos mestrandos na perspectiva da educação inclusiva. Adotamos a 

pesquisa qualitativa por concordar com Minayo (2003) quando afirma que este tipo de 

pesquisa busca informações mais subjetivas, considerando as especificidades dos 

sujeitos e do universo da pesquisa. Quanto ao procedimento técnico escolhemos o 

estudo de caso por concordar com Lüdke e André (1986), quando afirmam que mesmo 

o ambiente de pesquisa sendo conhecido pelo pesquisador ou participantes, o estudo 

pretende interpretar a realidade, confrontar vários pontos de vista para alcançar novas 

descobertas. Por reconhecer a flexibilidade no roteiro, o estudo de caso proposto neste 

artigo percorreu as três primeiras fases sugeridas por Gil (1991): delimitação da 

unidade-caso; coleta de dados; seleção, análise e interpretação dos dados. O lócus da 
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pesquisa foi o Programa de Pós-graduação na modalidade de Mestrado Profissional em 

Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

no ano de 2012. Começou a funcionar em agosto de 2013, sendo o primeiro do Brasil. 

Até o presente, momento aconteceram quatro processos seletivos de alunos para a 

construção das turmas. Essa pesquisa escolheu como público-alvo os mestrandos da 

turma 4, constituída por 33 alunos que ingressaram em 2016.2, pois as pesquisadoras 

são discentes dela. Os estudantes são oriundos da capital baiana, de quinze diferentes 

municípios do interior da Bahia, e Cáceres do estado de Mato Grosso. A sua maioria é 

professor que assume algumas funções como: docente, diretor(a) escolar e 

coordenador(a) pedagógico. Para responder a questão inicial e coletar os dados da 

investigação aplicamos o questionário. Segundo Marconi; Lakatos (2006) o 

questionário é um instrumento de coleta de dados formado por uma lista de perguntas 

aberta, fechada ou de múltipla escolha que possibilita o informante responder por 

escrito sem precisar da presença do pesquisador. Com o intuito de garantir o sigilo, a 

identidade dos sujeitos não será divulgada, os discentes serão nomeados pela letra M 

acrescida de um algarismo. A educação constitui-se como um direito social a partir da 

Constituição de 1988, conhecida como Constituição cidadã. Encontramos de forma 

explícita o dever do Estado e o direito de todas as pessoas, sem qualquer distinção. Com 

o objetivo de garantir os direitos preconizados emergem políticas públicas que orientam 

a melhoria da qualidade da educação a partir de princípios, dentre eles a igualdade de 

oportunidades e inclusão social. A partir de 2000, os discursos de inclusão tornam-se 

um imperativo a todo e qualquer sistema de ensino. Ao falarmos sobre inclusão faz-se 

necessário imaginar quantos olhares seriam necessários para captar a complexidade 

deste tema. O conceito que adotamos sobre inclusão nos remete para a garantia de 

direitos a todos os indivíduos indistintamente, respeitando as suas singularidades e 

diversidades. Na educação inclusiva o conviver com as multiplicidades dos sujeitos 

além de enriquecer o aprendizado, oportuniza o exercício do respeito mútuo, a 

convivência pacífica, e do aproveitamento dessas diferenças para melhorar nossa 

sociedade. A formulação de políticas públicas que visem assegurar o direito a todos, 

sem distinção, já é uma realidade em nosso país, sendo portanto, o desafio a sua 

efetivação, principalmente quando nos referimos a uma modalidade de ensino que 

sempre esteve à margem dos investimentos do governo. Levantamos o questionamento: 

Como desenvolver atividades inclusivas na EJA com sujeitos tão diversos que a 

compõe, de forma a dar visibilidade a todos, sem distinção? A formação docente para os 

professores que atuam na EJA precisa ser problematizada, pois, precisamos debruçar 

nosso olhar e refletirmos sobre o processo formativo deste profissional que lida com 

vários grupos sociais que buscam, sobretudo, qualidade de vida. Assim, surge a 

importância de colocarmos em pauta na estrutura formativa do professor o estudo da 

educação inclusiva como viés para o fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos. 

Nesta direção, partimos da perspectiva de que o professor precisa educar para 

humanização, de forma a viabilizar a construção de uma sociedade mais justa, 

igualitária e democrática. Com o objetivo de atender esta demanda foi implantado no 

ano de 2013 o Programa de Pós-graduação na modalidade de Mestrado Profissional em 

Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

sendo pioneira no Brasil. Para Dantas (2016, p. 143) “O MPEJA visa a produção de 

conhecimentos, a atualização permanente dos avanços da ciência e das tecnologias, a 

formação e o aperfeiçoamento de profissionais na área da educação de jovens e adultos, 



 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

3 

atendendo às demandas sociais e profissionais”. Segundo a autora, o referido mestrado 

tem como objetivo qualificar profissionais da área para atender as especificidades da 

EJA, investindo na capacidade científica, pedagógica, metodológica, política, técnica e 

ética, potencializando sua atuação enquanto professor, gestor, formador ou pesquisador. 

As análises das informações coletadas através das perguntas foram agrupadas de modo a 

formar três temáticas: “Inclusão escolar na EJA”, “Procedimentos didáticos na EJA na 

perspectiva da Educação Inclusiva”, e as “Contribuições do MPEJA no processo 

inclusivo”. A princípio trazemos para análise dois termos bem pertinentes presentes no 

depoimento da M4: acolhimento e respeito. Segundo a referida mestranda, inclusão “É 

acolher o sujeito independente de deficiências, credo, gênero, na escola, e garantir sua 

permanência, além de respeitar as especificidades”. O conceito que adotamos sobre 

inclusão no referido trabalho difere de integração, uma vez que a integração pressupõe 

uma participação numa estrutura na qual o aluno, seja ele qual for, precisa se adaptar. 

Na inclusão, a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais todos os 

indivíduos. O aluno M12 traz sua contribuição quando fala da reestruturação da unidade 

escolar de forma a garantir o direito da educação para todos: O termo inclusão é muito 

amplo, porém pensar inclusão na EJA é adequar a UEE para atender às necessidades 

específicas desses educandos sejam esses o direito ao acesso e permanência através de 

dinâmicas de ensino e aprendizagem; currículo; material adequado à sua idade; a 

organização do tempo escolar e, sobretudo, a valorização do seu contexto (M12). Não 

seria o indivíduo quem se molda, mas a escola quem se prepara para atendê-los, levando 

em consideração aspectos estruturais, pedagógicos e culturais, perpassando pelas 

atividades escolares, metodologia, currículo, organização do tempo e valorização da 

cultura dos indivíduos que compõem o universo escolar.  Após a análise do conceito de 

inclusão questionamos sobre pessoas e/ou grupos que consideram incluídos no espaço 

escolar que atuam, partindo do pressuposto da escola como um espaço para todos. Esse 

questionamento remete a questão da convivência com o outro como uma condição 

essencial para a vida em sociedade (Hora Correia, 2013). Propiciou nossa reflexão sobre 

quem são as pessoas que são visualizadas como partícipes do que se pensa inclusivo no 

ambiente educativo. Citaram pessoas e ou grupos que consideram incluídos, 32% dos 

sujeitos: mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, negros, indígenas, analfabetos, 

homossexuais, pessoas com deficiência, pessoas com problemas psicológicos, e com 

dificuldades de aprendizagem, desempregados, mães e pais que levam seus filhos para a 

escola, alunos do campo, trabalhador rural ou filho de trabalhador rural. Esses 

mestrandos compreendem a inclusão a partir da compreensão das diferenças, tendo o 

respeito às especificidades para a garantia da liberdade, autonomia e igualdade de 

direitos. Responderam como “todos”, 10% dos mestrandos, nos levando a refletir quem 

são os sujeitos que cabem nesse todo, e 5% respondeu “nenhum”. Através destas falas 

percebemos a necessidade de um conceito mais representativo por parte dos mestrandos 

sobre quais são as pessoas ou grupos que compõem a educação inclusiva escolar, pois, 

se generalizarmos como respostas “todos” ou “nenhum” estamos também reproduzindo 

práticas excludentes na medida em que não pontuamos quem são esses sujeitos. Desta 

forma, as atividades pensadas pelas escolas irão contemplar todas as pessoas de igual 

maneira sem respeitar as diferenças estabelecidas entre os alunos. Apontaram que são 

incluídos apenas os chamados “normais” (M13), o equivalente a 10% dos sujeitos. 

Entendemos que o conceito de normalidade é uma imposição cultural excludente que 

culpabiliza o sujeito que não se adequa. 5% dos mestrandos apontaram especificamente 

os negros como pessoas incluídas no espaço escolar, 15% trouxeram apenas os alunos 
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com deficiência. Os demais estudantes, 23% responderam à pergunta, mas, não 

elencaram pessoas e/ou grupos que consideram incluídos na escola que atua. No senso 

comum muitos atribuem a inclusão para exclusivamente às pessoas com deficiência, 

deixando à margem outros sujeitos. Dantas (2016) problematiza sobre a EJA e a 

formação do professor, uma vez que esse profissional trabalha com vários grupos 

sociais, necessitando, portanto, compreender a diversidade que compõe o cenário dessa 

modalidade. Consideramos que o sucesso da aprendizagem do aluno perpassa pela 

compreensão do professor sobre a heterogeneidade de suas turmas. Acreditamos que 

não basta simplesmente apropriarmos do conceito de inclusão e definirmos as pessoas e 

grupos incluídos no ambiente escolar. Precisamos ir, além disso. Necessitamos 

contemplar na proposta pedagógica da escola, no planejamento da aula, e, sobretudo, na 

prática pedagógica do professor da EJA propostas de atividades que favoreçam o 

fortalecimento de práticas inclusivas. Ao analisarmos as atividades propostas nas 

escolas constatamos que 70% dos sujeitos da pesquisa não apontam com clareza sobre 

as atividades pedagógicas que desenvolvem e/ou não atuam em sala de aula, apenas 

30% evidenciam o respeito às especificidades dos alunos. De modo geral, ao 

analisarmos a questão da contribuição ou não do Mestrado Profissional de Jovens e 

Adultos para a (re)construção do conceito sobre inclusão escolar percebemos que o 

referido programa vem contribuindo na reelaboração deste conceito, impactando a vida 

pessoal, acadêmica e profissional dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Entretanto, no 

tocante ao conceito de inclusão no ambiente escolar notamos que a opinião dos 

mestrandos diverge: 73% disseram que sim; 4% apontaram sim, mas, precisa da 

continuidade deste estudo perante o percurso do curso; 14% sinalizaram não e 9% não 

opinaram por não atuar no ambiente escolar. Trazemos a fala do mestrando que vem 

ilustrar o sujeito coletivo: O MPEJA tem contribuído para a reconstrução de meu 

conceito de inclusão da EJA, principalmente na compreensão de que esses educandos 

são sujeitos de direitos e que independente dos motivos que os afastaram da UEE eles 

devem encontrar um ambiente de aprendizagem que o respeite em todos os aspectos 

físicos, pessoais, temporais, cognitivos e afetivos. Também a desconstrução de que a 

"culpa" pelo fracasso escolar está sempre no aluno (M 12). A fala do aluno reforça o 

cumprimento do objetivo do programa quando se propõe em qualificar profissionais 

para atender as peculiaridades da EJA, fortalecendo esses sujeitos no universo em que 

atuam (DANTAS, 2016). Desta forma, percebemos a importância do investimento no 

campo da pesquisa, da prática pedagógica, da formação docente, na reflexão política, 

social e ética. Segundo os pesquisados este processo vem se consolidando através das 

discussões realizadas nas disciplinas do curso; nas reflexões diárias nesse processo de 

formação de maneira individual e coletiva; no incentivo a pesquisa neste campo de 

discussão; na interação com os colegas; na participação dos eventos acadêmicos; no 

diálogo da temática com as áreas do conhecimento, articulando com especificidades dos 

sujeitos jovens e adultos. Vale destacar que uma mestranda registrou a contribuição do 

MPEJA para a reconstrução do seu conceito sobre inclusão no ambiente escolar da EJA, 

entretanto, apontou a necessidade da continuidade nos estudos e aprofundamento desta 

temática durante o curso. Concordamos com este pensamento, pois, este campo de 

debate é complexo devido a subjetividade do universo e dos sujeitos envolvidos na 

unidade escolar. Por isso, a referida aluna traz para a discussão a importância de um 

tempo maior de estudo e aprofundamento. Assim, acreditamos que as disciplinas 

vindouras contribuirão para o fortalecimento deste processo. Divergente das opiniões 

anteriores 14% dos sujeitos da pesquisa declararam que o MPEJA não vem 
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contribuindo para a reconstrução do seu conceito em pauta. Reforça a necessidade do 

tema ser trabalhado voltado para a modalidade educativa da EJA. Acreditamos que a 

formação dos mestrandos do MPEJA deve priorizar a reflexão dos sujeitos plurais que 

compõem o ambiente escolar da EJA. Neste sentido, pensar em inclusão escolar para 

esta modalidade de ensino é refletir a identidade desses sujeitos; respeitar seu estilo de 

aprendizagem; valorizar a prática pedagógica, sua trajetória pessoal, familiar, social, 

política e cultural; contemplar os conhecimentos e saberes construídos dentro e/ou fora 

da escola; colaborar com o processo de autonomia e emancipação dos alunos, dentre 

outros. Para tanto, o MPEJA precisa, de fato, investir na formação dos mestrandos no 

sentido de estimular a pesquisa; incentivar participações nos eventos acadêmicos; 

permitir que o mestrando observe e reflita a prática pedagógica dos profissionais que 

atuam na EJA; propor estudos e atividades práticas que reflitam temáticas emergentes. 

Chegamos ao final deste resumo, destacando a consolidação da problemática, pois, 

refletimos sobre inclusão escolar, EJA e o Programa de Mestrado Profissional de 

Educação de Jovens e Adultos. Investigar a visão que os referidos discentes do MPEJA, 

têm sobre a inclusão no ambiente escolar da EJA permitiu constatar que o investimento 

realizado na política pública na oferta de um curso de formação Stricto-Sensu  para os 

profissionais que atuam na EJA colabora na (re)construção do conceito em pauta, além 

de fortalecer a prática desses sujeitos, permitindo a compreensão de alguns desafios e 

perspectivas que se apresentam ao programa e aos mestrandos que atuam nesta 

modalidade de ensino. Por isso, apesar de algumas fragilidades apontadas evidenciamos 

a importância do MPEJA no fortalecimento da formação dos profissionais que atuam 

diretamente na EJA que se desdobrará em ações no ambiente escolar inclusivo. 

 

Palavras-chave: Formação de professores1; Inclusão escolar 2; EJA 3. 
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