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MESA 4: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA PESQUISA EM EJA/EA 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta uma análise bibliográfica de 06 trabalhos, produzidos e defendidos no 

Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), dissertações, que 

possibilitam traçar uma identidade da EJA desenvolvida na Bahia e as possibilidades para 

construção de uma nova EJA. Com essa pesquisa constatou-se a importância da produção dos 

trabalhos desenvolvidos no MPEJA e que nos possibilitam compreender a EJA praticada na 

Bahia e como esses sujeitos estão imersos nesse contexto. A realização desta pesquisa teve 

como objetivo a análise e compreensão dos projetos defendidos no MPEJA, sua importância 

para a construção da identidade no contexto baiano da EJA e as possibilidades que trazem 

com suas propostas de intervenção para a construção de uma nova EJA, pensada com e para 

os sujeitos implicados nesse universo. De que forma as propostas defendidas ajudam a 

construir um perfil identitário da EJA na Bahia e como podem possibilitar a construção e 

renovação da EJA? Essa problemática que nos motivou a construir essa pesquisa. As 

propostas apresentadas no MPEJA contemplam três áreas de concentração: Área de 

Concentração 1 – Educação, Trabalho e Meio Ambiente, Área de Concentração 2 – Formação 

de Professores e Políticas Públicas e Área de Concentração 3 – Gestão Educacional e 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, possibilitando uma abrangência em pesquisas 

nos mais diversos contextos em que os sujeitos da EJA estão inseridos, esses contextos locais 

impregnados do cotidiano e incorporados dos sistemas técnicos propiciam a compreensão 

empírica do mundo no tempo e espaço, possibilitando as correlações entre o local e o global. 

A pesquisa mostrou que os projetos defendidos possibilitam um fazer pedagógico mais 

singular, ajustando as diretrizes da EJA a uma práxis mais próxima da realidade dos 

educandos e educadores da EJA na Bahia, servindo de um novo norte para o pensar a EJA.  A 
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educação escolar abrange processos formativos que se desenvolvem na vida cotidiana, nas 

várias instituições, nos diversos processos produtivos, nos movimentos sociais e 

manifestações culturais e principalmente nas interações entre os sujeitos. Para desenvolver o 

trabalho de educação escolar e possibilitar o desenvolvimento do conhecimento pensando nas 

complexidades, precisamos refletir sobre as experiências particulares e coletivas dos atores, 

não esquecendo suas especificidades, tendo como premissa a vocação ontológica do homem, 

que para FREIRE (2016) uma vocação a ser sujeito, dentro do espaço. Muito temos falado da 

escola, e dos seus problemas, e muitos são aqueles que podemos enumerar, principalmente 

estando eles, presentes na esfera pública. São questões que envolvem desde a gestão, e dentro 

dela, a competência ou ausência para gerir recursos, administrar patrimônio material e mediar 

conflitos humanos (lê-se alunos, professores, administrativo, família, comunidade, etc.), 

muito tem-se falado das crises que convivem conjuntamente com o processo de ensino-

aprendizagem, assim como a crise moral e ético-ambiental pela qual atravessa toda sociedade, 

da restruturação curricular, da formação do professor ou da “falta” dela, assim como a 

influência das drogas e da violência juvenil no somatório das variáveis que impedem o 

sucesso pleno do alunado, em especial daqueles que estão na escola em condição de distorção 

série/ idade. São muitos os elementos que podemos destacar e que estão intrínsecos ao 

processo formal da educação e que com certeza por si só dariam um livro, quiçá, uma tese de 

doutorado, no entanto chama a atenção a prática de conceber a reflexão e/ou a tentativa de 

“ajustes” dos pontos acima citados sem a visão daqueles cuja a existência justifica qualquer 

preocupação, questionamento ou mudança na estrutura escolar que temos hoje. Assim, é 

preciso pensar nos diversos sujeitos que se encontram envolvidos nessa relação, buscando 

refletir os objetivos do processo, a seleção e organização dos conteúdos, a escolha dos 

métodos e procedimentos de ensino e a determinação de critérios de avaliação da 

aprendizagem, levando em consideração as vivências cotidianas e realidades particulares de 

cada espaço. É necessário que a educação seja adaptada – em seus conteúdos, seus programas 

e seus métodos, FREIRE (2016). Em seu processo histórico, o Brasil vem enfrentando o 

problema da exclusão sociocultural de milhares de pessoas, gerando grande impacto no seu 

desenvolvimento social, político, econômico e educacional. Ainda hoje muitos brasileiros não 

são beneficiados com acesso e permanência na escola, excluindo-os do processo de promoção 

e desenvolvimento pessoal e coletivo que a educação escolar permite promover. A 

Constituição Federal do Brasil em seu artigo 205 diz:  “A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho". Assim, podemos deduzir alguns conceitos básicos relativos a 

educação na constituição: Educação como direito de todos; educação dever do Estado e 

família e fomentada pela sociedade, promovendo o pleno desenvolvimento da pessoa e seu 

preparo para o exercício da cidadania e do trabalho. Há uma parcela da população que sofre 

ainda mais com a não aplicabilidade da referida legislação, um grupo em que a relação 

série/idade encontra-se amplamente distanciada. Pensada para promover o sujeito e tentar 

minimizar essa distorção a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma iniciativa que ainda 

precisa ser pensada e necessita de uma identidade própria. A resolução do CNE/CEB Nº 1, de 

5 de julho de 2000, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens 

e Adultos, e nos seus artigos diz: Art. 1º Esta Resolução institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos a serem obrigatoriamente observadas na 

oferta e na estrutura dos componentes curriculares de ensino fundamental e médio dos cursos 

que se desenvolvem, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias  e 
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integrantes da organização da educação nacional nos diversos sistemas de ensino, à luz do 

caráter próprio desta modalidade de educação. Art. 2º A presente Resolução abrange os 

processos formativos da Educação de Jovens e Adultos como modalidade da Educação Básica 

nas etapas dos ensinos fundamental e médio, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em especial dos seus artigos 4º, 5º, 37º, 38º, e 87º e, no que couber, da 

Educação Profissional. Essas diretrizes, nos artigos 1º e 2º e em todo seu documento, ainda 

não contemplam uma identidade específica a essa modalidade de ensino, promovendo um 

pensar e um fazer inadequado a todos os atores da EJA. Existem tentativas na construção de 

uma identidade da Educação de Jovens e Adultos pensada nos fóruns e conferências 

internacionais promovidas principalmente pela UNESCO a partir da década de 90, aonde 

esses debates promoveram alguns marcos legais e conceituais da EJA no Brasil e no mundo. 

A partir deste contexto podemos destacar 3 pressupostos para EJA: 1- O direito à educação ao 

longo da vida (do nascimento ao fim da vida), ampliando o conceito de educação básica. 2- O 

foco na aprendizagem dos alunos e alunas da EJA. 3- O processo direcionado às necessidades 

de aprendizagem das pessoas jovens e adultas. Precisamos discutir a respeito das dificuldades 

junto aos sujeitos da EJA, uma vez que se trata de um grupo com características muito 

particulares, tais como: desmotivação para se dirigir a escola, haja visto que a maioria destes 

sujeitos vem direto do seus respectivos locais de trabalho para a escola; constrangimento de 

estar em sala de  aula após tanto tempo afastado, consciência ou não de um processo de 

alfabetização insuficiente e que dificulta o acompanhamento das construções em sala e 

consequentemente a aprendizagem na mesma. Todas estas são situações corriqueiras e que 

possuem peso significativo no permanecer e produzir em sala na realidade de EJA. É nas 

pesquisas teórico-metodológicas e nas práxis que poderemos encontrar apoio que será muito 

útil para entender essa realidade. E o papel da Universidade torna-se imprescindível para 

poder orientar um norte e possibilitar a criação de uma identidade que contemple os anseios 

dos sujeitos da EJA. Nesse contexto encontramos a Universidade do Estado da Bahia, com a 

criação e implantação do Mestrado Profissional em EJA, o MPEJA, pretendendo que a 

relação teoria-prática seja de reflexão-ação sobre esta modalidade de ensino. Segundo a 

proposta da criação do MPEJA pela UNEB: A criação de um Mestrado Profissional em EJA 

na Bahia contempla, assim, uma demanda importante da educação brasileira, ou seja, a 

educação de jovens e adultos, até então muito discutida e analisada, mas que ainda apresenta 

poucas ações relativas a uma formação adequada do(a) profissional que atua(rá) nesse 

segmento. Nessa direção, o MPEJA pretende ser um espaço de qualificação e um lugar de 

formação continuada do(a) profissional da EJA, em que a relação teoria-prática terá um 

espaço de reflexão-ação sobre esta modalidade de ensino. Segundo a UNEB o MPEJA 

fundamenta-se no diagnóstico da realidade educacional especificamente da Bahia e da região 

Nordeste, espaços de graves distorções e grande número de não assistidos no âmbito 

educacional, procurando questionar a práxis, embasada na concepção freiriana e outros 

teóricos. Esse mestrado possibilitará a construção de um referencial teórico-metodológico que 

poderá servir na formação dos professores formadores bem como na construção de um 

currículo especifico para a EJA e proporcionar uma proposta identitária para a Educação de 

Jovens e Adultos, observando as especificidades dessa modalidade. A partir deste marco, e 

analisando as dissertações defendidas no MPEJA que procuramos traçar em linhas gerais um 

perfil/identidade da EJA na Bahia, dissertações essas que constituem um referencial para a 

nova EJA que buscamos. 
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