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EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

A temática deste artigo consiste em compreender a percepção de educação inclusiva dos 

professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo foi analisar a 

percepção de dezesseis professores que atuam na EJA acerca da educação inclusiva; 

conhecer o perfil e a formação dos professores participantes da pesquisa; estudar as 

situações e casos que os professores consideram pertencentes à educação inclusiva. A 

abordagem da investigação foi a pesquisa qualitativa, tendo a pesquisa de campo, como 

possibilidade de identificar as percepções de educação inclusiva presentes nas ações dos 

professores por meio de questionário com perguntas semiestruturadas. Dialogamos com 

os autores: Sassazi (1997) e Stainback (1999) que tratam a educação inclusiva na 

perspectiva da inclusão da pessoa com deficiência; e Freire (1996), Ferreira 

(2005,2006), Mantoan (2002), Gentili (2000) e Streck (2009) que fazem uma 

abordagem da educação inclusiva numa perspectiva mais ampla. Os resultados da 

pesquisa apontam para a necessidade de formação do professor acerca da educação 

inclusiva, além da interpretação polissêmica dos termos “educação inclusiva, inclusão e 

educação especial”, pois uma parte dos professores interpreta a educação inclusiva ser 

exclusivamente pertencente a casos e situações de pessoas com deficiência, ou seja, 

educação especial enquanto outra parte compreende a educação inclusiva numa 

perspectiva ampla de inclusão e, portanto, educação inclusiva e inclusão são sinônimas. 

O percurso metodológico da pesquisa foi delineado através da abordagem qualitativa 

por buscar uma compreensão dos fatos e fenômenos, bem como a interpretação da 

relação de significações de fenômenos para os indivíduos e a sociedade. De acordo com 

Minayo (1995), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, isto é, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
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crenças, 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.  

Os sujeitos participantes da pesquisa foram dezesseis professores mestrandos do 

Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos da Universidade do 

Estado da Bahia – MPEJA/UNEB que aceitaram o convite para participar da referida 

pesquisa. Os professores atuam no segmento da EJA nas redes municipal, estadual e 

federal de ensino e encontram-se na faixa etária de 27 a 62 anos de idade, sendo que 

62% declararam-se do sexo feminino e 38% do sexo masculino. O tempo de atuação 

dos professores na EJA varia de 1 a 16 anos. 

Para a coleta de dados e informações, aplicamos um questionário com perguntas 

semiestruturada, direcionadas aos objetivos da pesquisa. Após a aplicação do 

questionário, as informações foram organizadas, a princípio, na tentativa de caracterizar 

os sujeitos da pesquisa e, em seguida, estabelecer consonância com os objetivos 

propostos no sentido de compreendê-las e analisá-las, dialogando com as ideias dos 

autores que fundamentam teoricamente esse trabalho.  

A educação inclusiva tem sido um caminho importante para abranger a diversidade 

mediante a construção de uma escola que ofereça uma proposta centralizada na 

diversidade humana e que atenda às necessidades de cada um, principalmente àqueles 

que correm risco de exclusão em termos de aprendizagem.  Neste caminho 

argumentativo, a formação dos professores para a inclusão é um importante indicador 

de qualidade no processo da educação e inclusão, para compreender e entendê-la como 

uma mudança de paradigma na educação.   

A educação inclusiva no Brasil, como política pública não é recente e nos leva a 

perceber que a exclusão social remonta um processo histórico e desumano, 

caracterizada pela rejeição especialmente dos sujeitos com algum tipo de deficiência ou 

não. Necessita-se, portanto, de professores preparados para a nova ordem, de modo que 

possam atender também os desafios da educação inclusiva a começar pela compreensão 

e percepção do conceito acerca da educação inclusiva. Afinal, o que é educação 

inclusiva? 

Segundo Sassaki (1997), é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder 

incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. Observa-se, 

no entanto, que a terminologia “necessidades especiais” entende-se por pessoas com 

deficiência, uma vez que esse termo é mais adequado, pois todas as pessoas têm 

necessidades especiais independente de terem ou não algum tipo de deficiência física, 

intelectual ou sensorial. 

Para Stainback (1999) todos os defensores da inclusão devem unir-se no 

reconhecimento de que as escolas que implementam práticas educacionais sólidas são 

boas para todos os alunos. [...]. O fator mais importante é ter coragem para fazer o que é 

certo, apesar dos desafios e das barreiras que surgem. O resultado é um sistema 

educacional mais forte e mais eficiente para todos os alunos. 

Em junho de 1994, a Declaração de Salamanca sai em defesa da educação inclusiva e 

fortalece a discussão. Apesar da pressão da Declaração de Salamanca, no entanto, 

percebemos que a temática ainda é um tabu, pois o processo de exclusão antecede ao 

período de escolarização desses sujeitos, que não tem seus direitos respeitados desde 

seu nascimento, pois as políticas públicas não contemplam com eficiência as 

necessidades e sequer apoiam as famílias como pessoas deficientes. 
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Por outro lado, de acordo com Ferreira (2006), o nascimento da educação inclusiva está 

historicamente ligado à educação especial ou à educação de pessoas com deficiência. 

Todavia, com a expansão e fortalecimento da educação inclusiva, esta se expandiu em 

direção ao movimento em defesa da qualidade de educação para todos, principalmente 

todos aqueles excluídos do sistema educacional em prol da democratização da 

educação. 

Observamos que a educação inclusiva, ao longo do seu percurso no transcorrer da 

história, vem ao encontro e em defesa da aprendizagem de todos os sujeitos educandos 

na tentativa de garantir o que está instituído na legislação, isto é, o direito à 

aprendizagem, o direito à educação que perpassa pelo acesso, permanência e qualidade 

de ensino para todos no contexto da escola. Ensinar exige criticidade e respeito à 

autonomia do ser do educando. Freire (1996) propõe uma pedagogia da autonomia na 

medida em que sua proposta está pautada na ética, no respeito à dignidade e à própria 

autonomia do educando e isso permeia pela compreensão e acolhimento às diferenças 

na sala de aula no sentido de incluir. 

Segundo Ferreira (2005), a inclusão envolve [...] uma filosofia que valoriza a 

diversidade de força, habilidades e necessidades do ser humano como natural e 

desejável, trazendo para cada comunidade a oportunidade de responder de forma que 

conduza à aprendizagem e do crescimento da comunidade como um todo.  

De acordo com Gentili (2000), a escola democrática deve contribuir para tornar visível 

o que o olhar normalizado esconde. Deve ajudar a interrogar, questionar, entender os 

fatores que historicamente contribuíram para produzir a barbárie de negar os direitos 

humanos e sociais mais básicos para a grande maioria. 

Quando analisada no segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o desafio da 

educação inclusiva é ainda maior por se tratar de uma modalidade com peculiaridades. 

A EJA traz em sua história sinais de exclusão, pois seus sujeitos educandos apresentam 

trajetórias de vida marcadas pela interdição e negação de seus direitos básicos. O direito 

à educação coincide com outros direitos sociais. 

Assim, faz-se necessário, buscar diferentes formas de enfrentamento e ações que 

enfoquem a educação inclusiva como um direito, bem como a busca de estratégias que 

propiciem o conhecimento cientifico e pedagógico para os profissionais que trabalham 

na área. Esse processo não é fácil, especialmente pela ineficiência das políticas públicas, 

mas é necessário e urgente começar com a formação dos profissionais e investir na 

infraestrutura das escolas. Os dados apresentados nos resultados da pesquisa revelam o 

descaso por parte do poder público com a temática. Por tais delimitações e 

especificidades, apresentamos a seguir os resultados da pesquisa. 

A pesquisa de campo foi realizada com dezesseis professores que atuam na Educação de 

Jovens e Adultos, distribuídos nas esferas federal, estadual e municipal de ensino. A 

análise dos dados e das informações percorreu duas etapas, considerando: a organização 

por categorias que foram dialogadas com os teóricos que fundamentaram a pesquisa; e 

os códigos estabelecidos para relacioná-los aos relatos e respostas dos sujeitos 

participantes da pesquisa. A primeira categoria refere-se à formação dos professores 

entrevistados.  Todos possuem Graduação em Licenciatura, distribuídas nas seguintes 

áreas: Pedagogia (31,3%); Letras (25%); Matemática (25%); História (12,5%) e 

Biologia (6,2%). Do total dos entrevistados, 100% possuem curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Educação, porém apenas 12,5% na área de educação inclusiva. Do 

universo pesquisado, 25% possuem curso de extensão em educação inclusiva. Vale 
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ressaltar que 68,7% dos entrevistados são mestrandos do Programa de Pós-graduação 

em Educação de Jovens e Adultos. 

Os resultados da pesquisa sobre a formação específica na área de educação inclusiva 

coincidem com o mesmo dado encontrado quando os professores foram questionados a 

respeito de sua participação em cursos de formação nessa área. Sobre isso, 25% 

declararam que participam de cursos voltados para a educação inclusiva, o que confirma 

a veracidade e a pertinência das informações prestadas.  A segunda categoria perpassa 

pela percepção de educação inclusiva dos professores através de seus relatos. Quando 

questionados sobre a compreensão e entendimento acerca da educação inclusiva, 44% 

dos entrevistados entendem a educação inclusiva como aquela que trabalha as 

individualidades e deficiências, enquanto 56% dos professores compreendem que o 

processo é mais amplo e deve oportunizar a todos, independente de deficiência ou não. 

A terceira e última categoria está relacionada aos casos que os professores consideram 

ser pertencentes à educação inclusiva quando questionados sobre isso. Entendemos que 

as respostas confirmam o percentual encontrado acerca da ideia da educação inclusiva 

relacionada à educação especial quando as deficiências (40,9%) são mencionadas como 

casos específicos e/ou situações pertencentes à educação inclusiva enquanto demais 

entrevistados atribuem as situações (acesso, permanência, questões social e econômica, 

todos os casos...) pertencentes à educação inclusiva, além das pessoas com deficiência. 

De acordo com Mantoan (2002), independentemente das diferenças de cada um dos 

alunos, é preciso passar de um ensino transmissivo para uma pedagogia ativa, dialógica, 

interativa, conexional, que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional, de 

transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber. 

O estudo realizado possibilitou perceber que o tema educação inclusiva, embora tenha 

alcançado avanços em debates e discussões em eventos educacionais ao longo de sua 

trajetória, caminhando para uma perspectiva mais ampla de inclusão, ainda coincide 

com o seu processo histórico inicial que se deu a partir da inclusão de pessoas com 

deficiência, o que faz com que alguns professores entrevistados relacionem a educação 

inclusiva à educação especial conforme situações e casos citados, além dos achados e 

dos elementos constitutivos da legislação. 

Como a grande parte dos professores entrevistados, entendemos que a educação 

inclusiva tem uma proposta mais abrangente e ampla e, portanto, abarca todos os 

sujeitos educandos que sofrem processo de exclusão na sociedade e no âmbito da 

escola, sejam por questões sociais e/ou individuais, isto é, pessoas com ou sem 

deficiência. Nessa premissa destacamos que cada sujeito é singular, é único, com sua 

forma de aprender e marcas de processo de exclusão em sua história de vida. 

Portanto, esse estudo é, ao mesmo tempo, um convite à reflexão de práticas pedagógicas 

e ações que atendam às demandas de novos sujeitos plurais que chegam à sala de aula 

com sua história de vida, anunciando que pedagogia para qual sujeito e, ainda, 

denunciando, ainda que não verbalizado, a emergência de práticas que contemplem às 

reais necessidades dos sujeitos em vista da construção de escolas verdadeiramente 

inclusivas. 
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