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RESUMO 

As escolas que oferecem a modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos- 

EJA recebem uma diversidade de estudantes, com suas necessidades, individuais e 

também coletivas. São demandas sociais, econômicas, e de cunho intelectual. Afinal, 

está em uma instituição como a escola, requer desses sujeitos, um mínimo de desejo e 

coragem de frequentar, aprender, conviver. 

Pensando desta forma, buscamos através deste trabalho elucidar uma das questões, que 

nos inquieta, e nos move a realizar esta investigação. Como professores de classes da 

EJA estão atuando com a inserção de estudantes com deficiência, matriculados e 

frequentando suas turmas? E mais, como esses profissionais se formam para trabalhar 

com esses estudantes? Para tanto, elegemos como objetivo principal, conhecer as 

dificuldades/possibilidades encontradas pelos professores da EJA, para realizar a 

inclusão de estudantes com deficiência e como objetivos específicos: realizar 

levantamento sobre sua formação e tempo de docência nesta modalidade; assim como 

questões sobre a importância da formação para atuar nas duas modalidades de ensino, 

objeto desta investigação. 

Para tanto, enviamos aos professores que atuam na EJA questionário, onde eles 

registraram ter estudantes como deficiência matriculados e também sobre seus 

processos formativos aproximando-nos desses sujeitos, a fim de registrar e proceder 

com uma análise das suas respostas, sempre seguindo os pressupostos da Escola 

Inclusiva. As respostas conseguidas através do questionário eletrônico foram analisadas 

com base em autores que apresentam contribuições importantes, tanto da Educação 

Especial, como na EJA. Como: Mantoan (2009); Ferreira (2010); Arroyo (2011); 

Correia (2012); Dantas (2016) entre outros. 

mailto:patricia@inclusaodahora.com.br


 
 

 

____________________________________________________________ 
III ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
2 

Em consonância com os resultados encontrados, podemos considerar, os professores 

que atuam na EJA não foram designados para atuar nesta modalidade em primeira mão. 

Foram se organizando em seus percursos, para assumir e realizar o trabalho pedagógico 

nessas turmas e com todos os estudantes. Assim, a formação ou, a falta de formação, 

mais específica no campo da EJA ou da Educação Especial, tornou-se nos últimos 

tempos a grande lacuna que precisa ser preenchida. Logo, o achado nos permite 

escrever sobre, a interface das duas modalidades de ensino, na busca de uma educação 

mais inclusiva.  

A formação do professor na e para as diversidades 

Assumir a postura de professor inclusivo não tem sido fácil, e muitas vezes, não tem 

sido um desejo de alguns professores. O fato é que, não se trata de mais um discurso, 

mais uma novidade que se apresenta à educação brasileira.  Para alguns, é algo novo 

que logo passará; para outros, uma mudança de postura e não tem volta. Contudo, o 

discurso e a necessidade não têm nada de novo; pois, desde o início da educação 

institucionalizada existem aqueles alunos que não aprende tudo que a escola ensina ou 

não conseguem acompanhar a turma.  

Ao tratarmos das especificidades dos estudantes que ingressam na EJA, precisamos 

alimentar uma preocupação referente à formação dos educadores: Assim, corroboramos 

com Dantas (2016, p. 134) ao afirmar que: 

 
A diversidade da clientela formada por jovens e adultos com diversos 

interesses, deve ser considerada também em práticas inclusivas e em processos 

de formação de profissionais para atuar na educação de jovens e adultos, 

atentando-se para as suas demandas, peculiaridades, diferenças culturais, 

experiências de vida, percursos históricos, saberes características específicas. 

 

                          Assim, o processo de inclusão educacional que ganha espaço no Brasil desde a década de 

90 nos exige mudanças significativas e urgentes. Seja nas práticas pedagógicas, no 

currículo, na forma de avaliação; ou seja, nas posturas de gestores, educadores e alunos, 

na luta contra toda forma de atitudes discriminatórias, ou obstáculos ao acesso e 

permanência de todos nas salas de aula.  

As escolas precisam promover algumas mudanças, para abrir as portas das salas de aula 

comum para estudantes especiais, com habilidades ou necessidades diferenciadas. Aliás, 

sempre existiram em nossas escolas aqueles que, não aprendiam, não acompanhavam o 

programa previsto, mas, não eram consideradas, respeitadas, não apresentávamos 

estratégias ou oportunidades, para que esses avançassem. 

Mas, acreditamos que, este processo de mudança não será tão fácil, mas possível. 

Segundo Mantoan, na luta por garantir a inclusão escolar das pessoas com deficiência, 

Mantoan nos alerta que, (2003, p. 43),  

 
A maioria dos professores tem uma visão funcional do ensino e tudo o que 

ameaça romper o esquema de trabalho prático que aprenderam a aplicarem 

suas salas de aula é inicialmente rejeitado. Também reconhecemos que 

inovações educacionais como a inclusão abalam a identidade profissional e o 

lugar conquistado pelos professores em uma dada estrutura ou sistema de 

ensino, atentando contra a experiência, os conhecimentos e o esforço que 

fizeram para adquiri-los. 

 

Se pensarmos desta forma no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, estas mudanças 

terão um caráter duplo e complementar de resistência e busca por uma visibilidade. Pois, 
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as duas modalidades em questão, trazem em suas trajetórias marcas de luta por 

reconhecimento e uma organização do trabalho pedagógico que dê conta das 

especificidades próprias de cada uma. Para Jardilino & Araújo (2014, p. 164), “a questão 

é de base: a história dessa modalidade de ensino (EJA) foi construída sem articulação 

com todo o sistema educacional e sem ser contemplada pelas políticas públicas”. Assim, 

também ocorre com a Educação Especial.  

Observamos a ausência de ações que promovam uma inclusão de todos os estudantes 

que, procuram a escola para efetivarem o seu processo de escolarização e almejam o seu 

crescimento e intelectual e profissional, através da educação. E, as escolas precisam 

compreender essa demanda e buscar estratégias para que possam acolher e favorecer 

aprendizagens a todos.  Ainda segundo Mantoan, 

 
A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela 

provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional, 

que, por sua vez, abala a identidade dos professores e faz com que seja 

ressignificada a identidade do aluno. O aluno da escola inclusiva é outro 

sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos ideais, permanentes, 

essenciais (2003, p.32). 

 

E, se pensarmos nas classes da EJA, é urgente a construção de uma identidade que 

traduza a sua importância e o seu papel na construção dessa educação inclusiva. Pois, 

mais do que um espaço para estudantes adultos, também poderá ser constituído como 

espaço de inclusão de estudantes com deficiência que por muitos anos estiveram fora da 

escola e afastados das possibilidades que lhe são garantidas.  

A formação exerce e exercerá um papel fundamental nesse processo inclusão de todos os 

estudantes, legitimando os seus saberes intrinsicamente com a prática que desenvolve em 

seu cotidiano. Quanto a esses saberes, Arroyo (2011, p. 244) nos esclarece que: 

 
formar-nos como profissionais entendidos em desenvolvimento humano dos 

educandos será uma das dimensões a serem privilegiadas. Entender os 

processos, espaços e tempos de vida humana como formativos será uma 

exigência central na formação dos profissionais, trabalhadores(as) em 

educação.  

 

Mas, estamos cientes de que, para atuar dessa forma, o professor precisa tornar-se esse 

profissional inclusivo. Que não só aceita as diversidades presentes em suas salas, mas 

também promove condições de aprendizagens e avanços para todos os seus alunos. 

Independente de suas condições conhece suas necessidades e planeja estratégias de 

superação.  

Desta forma, o trabalho docente precisa ser pensado, resinificado, construído 

constantemente no interior das escolas em que atuam. Para Correia (2012, p. 234), “é, 

portanto, no exercício da docência que o professor se objetiva, se constrói e participa da 

construção do processo educacional no bojo da sociedade na qual está inserido”. O que 

só fortalece a importância do fomento de formações para que os professores estejam se 

formando ao longo das suas trajetórias profissionais, buscando conhecimentos da 

docência e suas especificidades, a fim de atender a todas as diversidades com que se 

deparam. 
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Caminhos traçados – metodologia  

Esta investigação aconteceu na perspectiva da abordagem qualitativa, buscando analisar 

os sujeitos em seu ambiente de atuação, as relações desenvolvidas com os seus pares, 

visando elucidar a questão problema colocada inicialmente através das respostas 

encontrada. Segundo Ovídio, Amorim & Ferreira (2016, p. 81), “a pesquisa qualitativa 

estuda a realidade nos seus múltiplos aspectos, focando o ser humano, em sua vida 

social, destacando as suas relações sociais, culturais e educacionais”, por isso nossa 

escolha por esta abordagem de pesquisa.  

A pesquisa teve como lócus uma escola da rede estadual de ensino, no município de 

Feira de Santana que oferecem a modalidade da EJA. A princípio foram enviados 

questionários eletrônicos para todos os professores que atuam nesta modalidade, cerca 

de 10 professores. Destes, apenas três afirmaram ter estudantes com deficiência 

matriculados em suas classes. Atemo-nos a informações acerca da sua formação, tempo 

de docência na EJA, e o que, e como, esse professor se prepara para receber os 

estudantes como deficiência. 

As respostas encontradas foram analisadas a partir das ideias de autores que apresentam 

contribuições importantes, tanto da Educação Especial, como na EJA, a exemplo de: 

Mantoan (2009); Ferreira (2010); Correia (2012); Dantas (2012); Arroyo (2011), entre 

outros. 

Resultados 

O professor busca uma formação que lhe permita o aprimoramento das suas práticas 

educativas. Não aguardam mais formações oferecidas pelo poder público, e, em suas 

salas de aula desenvolvem atividades significativas para os seus estudantes. Essas 

afirmações partem das respostas ofertadas ao pesquisador, que apesar de em pouca 

quantidade, revelou um pouco sobre o jovem e do adulto que está inserido no sistema 

educacional, em destaque o estudante com deficiência. 

Quanto ao tempo de docência na EJA, todos os pesquisados estão mais de três anos, e 

dois com mais de 20 atuando nesta modalidade. O que nos permite inferir que, a falta de 

uma formação especifica, encontros que possam discutir sobre a Educação Especial e a 

EJA, não vem acontecendo nos últimos anos, e os professores julgam como importante 

e urgente. 

Encontramos nas respostas dos professores, uma preocupação em aprender a lidar com 

os estudantes que sentem dificuldades em seus processos de aprendizagem, estudantes 

que já frequentam as classes por mais de dois. Desses, os estudantes com deficiência, 

causam além da preocupação pedagógica, uma insegurança em está atendendo ou não à 

suas necessidades. Inquietação que nos faz rememorar Freire (1997, p.58): “a gente se 

faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão da prática”. 

Algumas considerações 

Assim, pensarmos no processo de escolarização dos estudantes jovens e adultos com 

deficiência requer um compromisso com a educação, com esses estudantes, mas 

principalmente com nós mesmos. Pois, não será possível mais, continuarmos atuando, 

desenvolvendo um trabalho pedagógico coerente, sem buscarmos uma formação que 

nos esclareça, nos estimule a pensar os sujeitos em suas especificidades. Conhecendo 

suas limitações, mas, reconhecendo suas possibilidades e trabalhando para desenvolvê-

las. 



 
 

 

____________________________________________________________ 
III ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
5 

É imprescindível compreender a importância das duas modalidades de ensino, a saber, 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, para que possamos conhecer e 

fazer conhecer todos aqueles que buscam escolarização através dessas modalidades. 

Fazendo assim, com que a escola exerça o seu papel de educar, mudando os olhares 

sobre todos os estudantes, e, que, auxiliem esses sujeitos na aquisição e construção de 

novos conhecimentos, possibilitando a sua inclusão escolar e social. 
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