
 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

1 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SEUS DESAFIOS DOS PROJETOS DE 

INTERVENÇÃO DOS EGRESSOS 

 

Neide Maria Ferreira Lopes ¹; Profª Dra. Patrícia Lessa Santos Costa 2 

¹ Mestranda em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, pela Universidade do Estado da 

Bahia-UNEB-DEDC I-GESTEC neidocalopes@hotmail.com 
2 Universidade do Estado da Bahia-UNEB-DEDC I-MPEJA plessacosta@gmail.com 

 

EIXO TEMÁTICO: Políticas Públicas e Gestão Educacional e Escolar na EJA 
 

 

RESUMO 

Introdução - Em se tratando da Educação de Jovens e Adultos- EJA a atual conjuntura 

socioeconômica exclui duplamente os sujeitos de classe social de baixa renda na manutenção 

de um jogo de poder velado na educação brasileira. Vivemos um momento de incertezas, de 

condições direcionadas pelo poder da globalização estruturada em uma nova ordem mundial, 

uma forma complexa de pensar a existência. Com o crescente desenvolvimento dos 

Mestrados Profissionais dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, verificamos a 

necessidade de uma avaliação constante desses Programas e mais ainda dos egressos que 

fazem parte da história de cada Programa de Mestrado que mapeiam as Universidades do 

Brasil. Sabemos que é papel da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), fomentar e avaliar os programas de Pós-graduação Stricto Sensu através 

de uma avaliação quadrienal com itens avaliativos que compõem uma ficha personalizada 

para os Mestrados Profissionais. Para que tenhamos êxito nas avaliações quadrienais 

precisamos acompanhar o trajeto dos egressos de forma contínua e eficaz e termos as 

respostas quanto aos projetos de intervenção, as dificuldades são enormes para todos nós, 

mais ainda assim necessitamos de respostas para a comunidade, o Mestrado tem o papel de 

desenvolver as pessoas tanto pessoal quanto profissionalmente. O Mestrado tem o papel 

transformador para mestrandos e para comunidade que é beneficiada pelos projetos de 

intervenção. Como Sannder (1995) coloca reiteradas vezes da importância de uma 

reconstrução da gestão pública escolar, devemos trazer para os programas de mestrado o 

dever de reconstruir esse acompanhamento efetivo dos egressos, para que o Mestrado tenha 

um sentido prestador de serviço de qualidade as pessoas. Precisamos responder qual foi o 

resultado de dois anos de pesquisa. Se dispomos de dois anos de estudos intensos com a 

finalidade de devolver a sociedade um produto, devemos então demonstrar as transformações 

que essa pesquisa/produto conseguiu fazer numa escola, numa comunidade indígena, numa 

associação, numa cooperativa e onde o projeto se propôs em transformar vidas. Temos 

também a vida do Mestre, que precisa ser transformada e resinificada a cada projeto que é 

desenvolvido. Temos como problema da pesquisa: Quais são os impactos sociais que os 

produtos dos egressos do MPEJA conseguiram proporcionar durante todo o tempo em que foi 

executado? Uma inquietação presente nos Mestrados Profissionais, porque é uma questão que 

precisa de acompanhamento contínuo e eficaz.  Diante desta perspectiva temos delineado 

como objetivo geral: Analisar o desenvolvimento dos projetos de intervenção, a fim de 

perceber o que mudou na vida dos protagonistas egressos do programa de Mestrado 

Profissional – CAMPUS I – MPEJA, nos anos de 2013 a 2016. Os atores sociais que deverão 

colaborar com a pesquisa são os egressos dos Programas de Pós-graduação em Educação do 
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Campus I da UNEB dos semestres 2013.2, 2014.2, 2015.2 e 2016.2. Os Programas de Pós-

graduação em Educação Mestrado Profissional da UNEB Campus I, não possuem uma 

ferramenta de acompanhamento e avaliação dos egressos no que tange aos projetos de 

intervenção, desenvolvidos ao longo do curso. Não cabe aqui críticas sobre um processo de 

construção de uma ferramenta de acompanhamento e avaliação no Programas de Mestrado, 

buscamos uma visão ampliada, e/ou o estabelecimento de redes fortes de discussão dentro do 

espaço acadêmico no que diz respeito à um acompanhamento eficiente e eficaz dos egressos 

entre professores, alunos, comunidade externa através dos projetos de intervenção, de cursos, 

de fóruns e processos formativos coerentes com a modalidade. Assim sendo, pensamos na 

dupla dimensão entre uma ferramenta de acompanhamento e avaliação dos projetos de 

intervenção e o diálogo com os egressos no nosso trabalho que tem como centralidade, como 

movimento de escrita para forjar o objetivo geral: Analisar o desenvolvimento dos projetos 

de intervenção, a fim de perceber o que mudou na vida dos protagonistas egressos do 

programa de Mestrado Profissional – CAMPUS I – MPEJA, nos anos de 2013 a 2016. Os 

nossos objetivos específicos surgem no sentido de trazer amparo e discussão da 

pesquisa: Identificar e conhecer a realidade dos projetos de intervenção que foram propostos 

no âmbito do MPEJA; Elencar as dificuldades e contribuições que os protagonistas 

alcançaram com os seus projetos; Apontar os resultados que esses projetos trouxe para a 

comunidade contemplada por eles; Criar uma ferramenta de avaliação e acompanhamento dos 

egressos. O processo educativo é compreendido como um instrumento de compreensão da 

realidade a partir das condições de existência de cada um, neste sentido os conhecimentos de 

cada sujeito envolvido na relação de ensino e aprendizagem é tratado numa dimensão 

horizontal mediada pelo diálogo entre os saberes do educador e educando. Como aponta 

Freire “o Sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 

dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusas em 

permanente movimento da História (1996, p.44)”. É no exercício da relação dialógica que 

estabelecemos a troca de saberes e nesta dinâmica formativa que se transforma a realidade 

dentro do contexto de atuação do Mestrando para atuar na EJA. Esta é uma pesquisa de 

estudo de caso, que está em andamento e que busca acompanhar e avaliação dos egressos dos 

programas de pós-graduação mestrado profissional da UNEB. A pesquisa se justifica, pois o 

desejo em contribuir com o processo de conhecimento e divulgação da importância dos 

projetos de intervenção aplicados pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em 

Educação de Jovens e Adultos – MPEJA, cresceu após cada turma que adentrava e saía do 

Programa MPEJA. Semestre a semestre senti curiosidade de saber os resultados alcançados 

pelos egressos com seus projetos de intervenção. É também uma forma de encontrar uma 

ferramenta de acompanhamento e monitoramento dos egressos. Estando no papel de 

Secretária do programa de Pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos, acompanhei 

desde a primeira turma todo o processo de ingresso e egresso dos Mestrandos, e percebi a 

falta de um acompanhamento efetivo após sua banca de defesa, após seu trabalho de 

conclusão de curso, não tínhamos mais nenhuma informação sobre os projetos de pesquisa 

que foram idealizados, elaborados e acompanhados pelo Programa. Soma-se a isso tudo meu 

interesse pessoal em pesquisar e debater a temática da Gestão da Educação, por ser um 

processo contínuo de crescimento pessoal, profissional e de alcance social. Entendo que os 

projetos de intervenção que foram aprovados pelos Programas de Pós-graduação devem ser 

acompanhados de perto, para que possam avaliar os impactos positivos e negativos que o 

Mestrado Profissional trouxe para o protagonista e o coadjuvante, assim o próprio Programa 

estará se auto avaliando. O regimento do Programa MPEJA no seu art. 3º descreve o papel do 

Programa e o que se espera do Mestrando quanto ao produto final do trabalho de intervenção, 
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apesar de não ser definido de que forma será feito o Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) Departamento de Educação – Campus I – Salvador Mais a CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) têm chamado a atenção da importância de se 

verificar os impactos sociais trazidos pelos Programas de Mestrado Profissional, já que se 

espera um resultado significativo para a sociedade. O texto está organizado da seguinte forma: 

na introdução faremos uma breve apresentação do conteúdo a ser discutido. Na sessão 

Políticas Públicas e Gestão, estamos abordando as políticas pública de EJA no Brasil desde a 

constituição de 1988. Na segunda sessão abordamos: Os desafios dos Projetos de Intervenção 

falaremos um pouco sobre os desafios que os projetos de intervenção têm para que possam ser 

implementados.  Na metodologia: trata-se de uma pesquisa aplicada de caráter explicativa 

descritiva e de natureza qualitativa. Já os resultados são iniciais, pois está em fase de coleta.   

Conclusões: apontaremos o andamento da pesquisa. Políticas Públicas e Gestão: As Políticas 

Públicas para educação e para EJA, nascem desde a Constituição de 1988, quando o 

legislador fala da educação como direito de todos e assegura o ensino fundamental público e 

gratuito em qualquer idade, trazendo a educação de jovens e adultos no rol dos direitos da 

cidadania. A partir da década de 40, foram sendo implementados políticas públicas de 

educação e garantido o ensino fundamental público e gratuito a qualquer idade como garantia 

da cidadania de jovens e adultos. Foi a Lei 5.692 de 1971 que reformou o ensino de 1º e 2º 

graus e regulamentou o ensino supletivo, com a função de repor a escolaridade não realizada 

na infância e adolescência, então consideradas os ciclos da vida mais adequados à 

aprendizagem.  Uma dificuldade que levou a programas de aprendizagem rápido foi o 

aumento do tempo de escolaridade de quatro para oito anos, o que levou a um número 

significante de pessoas fazendo o supletivo. Pouco antes do supletivo tivemos o programa 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) que foi utilizado na década de 70 pelos 

militares. A institucionalização do Programa de Jovens e Adultos é uma criação da Lei 5.692 

de 1971 que fez uma reformulação nos ensinos de 1º e 2º grau e regulamentou o supletivo 

buscando trazer uma reposição do ensino na infância e adolescência. Buscando também 

políticas pública de desenvolvimento e educação a UNEB vem através de Programa de Pós-

graduação em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA, qualificar através da formação de 

professores, tecnologias e do trabalho e meio ambiente professores, gestores e técnicos para 

levar uma contribuição para a Educação de Jovens e Adultos, com ideias e projetos de 

intervenção que possam fomentar a qualidade, o desenvolvimento e o crescimento intelectual 

e profissional do sujeito da EJA. Não obstante o que vemos na atualidade é diversas escolas 

sendo fechadas no turno noturno, onde fala-se na falta de alunos e onde chega-se ao 

conhecimento de que na matrícula, alunos não encontram vagas no turno desejado. Percebe-se 

que a falta de aprendizado ou a insuficiência do mesmo dificulta a vida das pessoas porque 

elas não estão preparadas para o mundo do trabalho, da ciência e da técnica porque os 

conhecimentos adquiridos na infância e juventude não dão respaldo para a vida profissional e 

de participação sócio cultural. O crescimento da necessidade do processo de aprendizagem se 

dá também devido à elevação da expectativa de vida da população. O que levou jovens e 

adultos a volta à escola, foi um mundo globalizado e as crescentes exigências de qualificação 

pelo mundo do trabalho muito competitivo e cada vez mais excludente. Desafios dos 

Projetos de Intervenção: O desafio dos projetos de intervenção é de trazer para a 

comunidade impactos sociais, que possam transformar a vida das pessoas que são objeto da 

pesquisa, vemos que algumas dificuldades são os entraves para a elaboração e consecução 

desses projetos. Sejam eles de ordem cultural, organizacional, pessoal, local e vários outros. E 

o maior desafio foi alcançado pelo Programa de Pós-graduação em Educação de Jovens e 

Adultos – Mestrado Profissional – MPEJA, que através do seu projeto APCN-Aplicativos de 
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Propostas de Cursos Novos (CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamentos de Pessoal de 

Nível Superior) e da organização e implantação do Programa aprovado pela CAPES tem 

levado ao estado da Bahia e a outros do país a educação através dos projetos de intervenção 

de seus mestrandos, com a sua quinta turma já aprovada e em pleno favor. As dificuldades são 

muitas, mais temos aprendido bastante. Nosso desafio é oferecer um curso público de 

qualidade e formar mestrandos, que estejam aptos a desenvolver seus projetos de intervenção 

de forma plena. Temos muitos obstáculos a vencer: distância, falta de recursos mais temos 

conseguido formar excelentes turmas que tem como objetivo principal levar a comunidade 

projetos de transformação de pessoas. Metodologia: Quanto à natureza, este projeto de 

pesquisa intitulado: “Educação de jovens e adultos e seus desafios dos projetos de intervenção 

dos egressos” é classificado como pesquisa aplicada de caráter explicativa descritiva e de 

natureza qualitativa, com o uso de método de análise documental com coleta de dados em 

leitura documental e com coleta de dados em questionários e entrevistas semiestruturadas. 

Natureza qualitativa porque gera conhecimentos para a aplicação prática, além de estar em 

busca de solução para o problema proposto. A pesquisa aplicada coloca para o pesquisador o 

desafio de investigar soluções para problemas concretos, pretendendo efetivar os resultados 

do seu trabalho. “O problema deste projeto de pesquisa adotou a pesquisa qualitativa porque é 

um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem 

a um problema social ou humano” (CRESWELL 2010, p.26). A pesquisa de métodos 

qualitativa emerge de uma abordagem porque emprega várias concepções filosóficas, 

esquemas de investigação, métodos de coletas com a análise e interpretação dos dados e com 

várias metodologias de investigação. A escolha pela abordagem estudo de caso como 

“método de pesquisa, se dá pelo fato de que o mesmo é usado em muitas situações, para 

contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, 

sociais, políticos e relacionados. (YIN (2010, 24).  Resultados e discussão: No contexto, das 

contribuições nutridas pelas interpretações das primeiras impressões a partir da construção do 

Estado da Arte, durante a apresentação desta pesquisa, até o momento, direcionam no sentido 

de suscitar as narrativas dos egressos como elemento metodológico de formação com ricas 

contribuições para o processo formativo. Corroborando para a coerência entre o processo de 

formação e as experiências vividas para a aplicação na vida pessoal/profissional. Assim, como 

resultado desse primeiro momento, pode-se considerar que esses atores sociais, assim como o 

pesquisador, terão a possibilidade de um espaço para reconstrução das experiências, 

compreensão da própria prática, da complexidade sócio cultural na qual estão inseridos e 

reflexão sobre seus percursos formativos tendo o uso do “diário reflexivo” como dispositivo 

de formação. Conclusões: A contemporaneidade nos mostra a necessidade de criarmos 

ferramentas que acompanhem e analisem os egressos dos Programas de Pós-graduação, pois 

acreditamos no fortalecimento dos projetos de intervenção na perspectiva de um resultado 

para sociedade como também para o egresso que será fortalecido intelectualmente e 

profissionalmente. O MPEJA precisa mostrar os resultados obtidos por seus egressos. 

Precisamos formar educadores capacitados e aptos para a educação básica e a educação de 

jovens e adultos. Sabemos da dificuldade maior e significante da insuficiência da formação de 

professores e gestores fato que contribuir para que possamos cada vez mais acompanhar o 

progresso dos nossos egressos. É fundamental que as teorias e as práticas educativas estão 

integradas de forma harmônica, é necessário que todo a formação do mestrado esteja 

conectada com o projeto de intervenção, pois isso que fará dele um sucesso e o colocará como 

uma política pública com resultados para a comunidade. O foco principal é a qualidade 

formativa de novos professores e gestores. “Reformas ou inovações na educação não ganham 
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fôlego, não se realizam, sem a participação qualificada de professores e gestores” (Gatti, 

2014). 
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