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RESUMO 

 

O processo formativo possibilita transformações no indivíduo. São oportunidades que nos 

permite conhecer novos paradigmas e concepções de mundo, experimentar outros pontos de 

vista, realizar descobertas, reformular ideias, enfim, a formação nos faz refletir acerca de nós 

mesmos, do que fazemos, do que somos e do que desejamos e/ou buscamos ser. Nesse contexto, 

este trabalho apresenta a voz dos egressos do Programa de Pós-Graduação em Educação de 

Jovens e Adultos (MPEJA) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com relação às 

próprias experiências formativas obtidas ao cursar o mestrado profissional desse programa de 

pós-graduação stricto sensu. Assim, levantamos o seguinte questionamento: como a formação 

no MPEJA repercutiu na prática de seus egressos? Como objetivo geral, buscamos refletir sobre 

a repercussão da formação no MPEJA nas práticas de seus egressos. Nos objetivos específicos, 

buscamos conhecer as transformações nas práticas dos egressos após a experiência de formação 

no programa e discutir sobre o pesquisador-educador na e da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Para isso, realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa, instrumentalizada por 

meio de um estudo de caso. A pesquisa qualitativa trabalha com questões particulares, que 

envolvem os significados, os motivos, as aspirações, as crenças, os valores e as atitudes 

(MINAYO, 2009). Ela nos possibilita uma interpretação das subjetividades produzidas pelo 

objeto de pesquisa, proporcionando maior aproximação com a realidade estudada. Sobre o 

estudo de caso, Martins (2008) afirma que esta é uma estratégia cujo estudo permite uma 

investigação profunda e exaustiva da realidade social, possibilitando que os fenômenos possam 

ser interpretados e compreendidos em conformidade com a complexidade de cada caso. Para a 

análise das entrevistas nos fundamentamos na Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1988). 

A Análise de Conteúdo é uma técnica para a análise de dados que sejam frutos de um “corpus” 

que tenha o conteúdo da comunicação como base. Participaram da investigação 15 egressos do 

programa, os quais responderam um questionário eletrônico do Googleforms enviado por e-

mail. O perfil dos entrevistados são 11 mulheres e 04 homens, na faixa etária de 31 a 52 anos, 

12 graduados em Pedagogia, 01 em Licenciatura em Matemática, 01 em Processamento de 

Dados e 01 Licenciado em Letras, 66,7% em universidades públicas e 33,3% em instituições 
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privadas. Dos sujeitos da pesquisa, 90% são especialistas em cursos da grande área de 

Educação, e atuam profissionalmente nessa mesma área. Para fundamentar o estudo em 

questão, dialogamos com autores como Nóvoa (1997) que traz uma abordagem sobre a 

formação profissional na perspectiva de ser um processo interativo e dinâmico e que não se 

constrói por acumulação, mas por meio de um processo reflexivo e crítico sobre suas práticas; 

García (1999), que integra o conceito de formação ao de desenvolvimento pessoal, destacando-

a como um processo em que o sujeito se desenvolve em busca de sua identidade plena; Tardif 

(2002) no sentido de pensar a formação profissional como parte da vida pessoal; Fazenda (2008) 

ao tratar do educador-pesquisador, onde aprender a pesquisar, fazendo pesquisa, possibilita que 

cada pesquisador possa revelar a sua própria potencialidade e a sua própria competência e 
Hetkowski e Dantas (2016) abordando os caminhos dos mestrados profissionais em Educação 

na UNEB. A universidade é um espaço de produção e troca de conhecimento, sendo também 

responsável pela formação inicial e continuada de profissionais de diversas áreas, inclusive os 

da Educação. Nesse campo, historicamente, essa instituição é considerada a detentora do saber 

teórico, havendo um desalinhamento entre prática e teoria na formação do sujeito. Assim, a 

formação prática aconteceria no trabalho, o que significa que o profissional, ao se formar em 

nível de graduação, não possui a formação necessária para lidar com as questões postas pela 

sua profissão. Sobre isso, Sandberg e Tsoukas (2011) apud Camões et al (2014, p.1) nos fala 

que “A lacuna entre teoria e prática [...] só pode ser reduzida melhorando a comunicação entre 

a academia e a prática, por pesquisas que incluam uma parceria entre estudiosos e práticos”. A 

partir dos autores, podemos perceber que a pesquisa aplicada além de buscar a solução para um 

problema, aproxima aquele que o vivencia do meio científico, transformando-o em pesquisador 

do próprio fazer. Nesse sentido, a formação por meio da pesquisa é uma maneira muito eficiente 

de encaminhar a aprendizagem. No caso do MPEJA, que é um mestrado profissional, é 

realizada uma pesquisa aplicada. Esse tipo de pesquisa busca intervir na realidade estudada com 

o intuito de buscar uma solução (intervenção/produto) para uma situação-problema. Gil (2002), 

nos diz que se trata de uma investigação sobre problemas práticos que nos leva a descoberta de 

princípios científicos. Assim, por meio das pesquisas realizadas no curso, os egressos tiveram 

mais uma oportunidade de formação, utilizando a pesquisa para auxiliar a resolver questões 

próprias de seus ambientes de trabalho ou de áreas afins, proporcionando aos participantes da 

investigação proposta uma reflexão sobre a própria prática no local da pesquisa, tornando-se 

assim um pesquisador-educador da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O MPEJA teve suas 

atividades iniciadas em 2013 no campus I da UNEB. Elas estão voltadas para o 

desenvolvimento do profissional e do educador da EJA, realizando formação continuada e 

atuando nas seguintes linhas: formação de professores e pesquisadores de EJA; realização de 

pesquisas empíricas e projetos de intervenção que contribuam para transformação efetiva dos 

espaços de EJA no estado da Bahia; realização de cursos de formação continuada em EJA; 

formação de profissionais do estado e dos municípios baianos envolvidos na gestão da EJA; 

desenvolvimento de pesquisas que explicitem as causas dos problemas da EJA no estado; 

desenvolvimento de pesquisas sobre os impactos da EJA na vida dos formados; 

desenvolvimento de projetos pedagógicos de intervenção na EJA; realização de parcerias 

universidade-escola; universidade/secretaria de educação (HETKWOWSKI; DANTAS, 2016). 

Atualmente, no sítio eletrônico do programa estão disponíveis 44 dissertações, frutos de 

pesquisas de egressos dos anos de 2013 e 2014, os quais foram convidados a participarem desta 

investigação. A pesquisa no sentido do MPEJA, para o processo de desenvolvimento 

profissional está interligada ao aprendizado e reflexões sobre as práticas diárias fazendo a ponte 

entre os saberes do cotidiano da profissão e os acadêmicos. Nesse contexto, o educador-

pesquisador se torna questionador das teorias existentes, no sentido de percebê-las imperfeitas 
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e incompletas, de tecer questionamentos sobre se elas podem explicitar da forma como estão 

elaboradas, suas intercorrências práticas, decorrentes de uma dúvida maior – “[...] a de que algo 

de sua prática vivida possa estar contribuindo para a explicitação das imperfeitas teorias sobre 

educação já construídas, bem como da beleza das que se tornaram clássicas”. (FAZENDA, 

2008, p. 23). Esta colocação sobre ser pesquisador, está traduzida na maioria das falas dos 

egressos entrevistados, ao serem questionados sobre a principal motivação para ingressar no 

MPEJA. A Egressa 7 diz: “O Curso representou um importante espaço de qualificação 

profissional, em linhas gerais contribuiu para o desenvolvimento da competência técnica, uma 

vez que possibilita uma articulação teoria/prática na construção do conhecimento”. 

Identificamos também a importância da pesquisa na pergunta sobre os pontos positivos, nas 

seguintes falas dos sujeitos investigados: “[...] possibilidade de reflexão sobre a prática, novas 

referências, atualização, relacionamento com colegas da área” (EGRESSO 1) e “A relevância 

social da formação; as pesquisas produzidas” (EGRESSA 9). Percebemos aqui que a formação 

vai além de estar e viver no mundo, requer alcançar esferas maiores em que o conhecimento 

seja motivado, instigado, coisas que o Programa de Mestrado MPEJA faz através das suas 

disciplinas e orientações para a pesquisa aplicada. Dessa forma, proporciona ao sujeito 

mestrando um aprimoramento cada vez maior para o seu crescimento pessoal, social e 

profissional. García (1999, p. 19) reafirma essa colocação quando destaca que “[...] se formar 

nada mais é do que um trabalho sobre si mesmo, livremente imaginado, desejado e procurado, 

realizado pelos meios que são oferecidos ou que o próprio sujeito procura”. Na mesma 

perspectiva vem a fala de um dos entrevistados, “O MPEJA me oportunizou o necessário 

concílio entre teoria e prática profissional, me nutriu de um arcabouço teórico conceitual que 

me possibilitou angariar várias publicações, além de ter garantido a mim uma melhor formação 

pessoal e profissional” (EGRESSO 15). Nóvoa (1997) diz que a estrutura de formação 

continuada precisa favorecer o trabalho reflexivo dos educadores e a troca de experiências, por 

estarem em contextos diferentes. Este autor ainda explicita que os programas de formação 

devem estar articulados aos contextos dos sujeitos em formação, valorizando suas experiências, 

as potencialidades do seu local de trabalho e dos sujeitos que dela fazem parte, integrada ao seu 

contexto sócio-político. Sobre isto, a Egressa 6 nos coloca: “O MPEJA possui uma equipe 

comprometida, professores qualificados, ótima metodologia das aulas, proposta de intervenção 

em sintonia com as necessidades dos nossos contextos; vinculação com o campo da EJA, tão 

esquecido historicamente”. Entendemos que a formação profissional perpassa pela priorização 

de entender a complexidade de saberes que nela são mobilizados. Tardif (2002) argumenta ser 

necessário articular uma política de formação que gire em torno de uma perspectiva que integre 

saberes humanos e saberes docentes, saberes escolares e saberes culturais, desenvolvimento 

humano e desenvolvimento profissional. “Esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 

habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Podemos chamá-los de saberes experienciais ou 

práticos” (TARDIF, 2002. 39). A Egressa 13 traz na sua fala que os saberes desenvolvidos para 

os estudos do mestrado, saberes teóricos que se imbricaram no seu mundo empírico, fizeram 

com que a teoria iluminasse suas práticas, e essas ultimas pudessem servir de base para aquela 

primeira: “Com isso tenciono a completa mudança de posturas e atitudes pois não é possível 

realizar uma pesquisa sem se comprometer com os sujeitos sociais que se interpõe na 

investigação” (EGRESSA 13). Aceitar que a formação para a pesquisa é importante, não 

significa ignorar que pesquisadores permitam investir em si próprios. Concluímos que  a 

experiência do mestrado para os egressos do MPEJA, foi de extrema importância para o 

desenvolvimento de habilidades ou capacidades que esses sujeitos desenvolverem, dentre 

outras, destacamos o aprimoramento da escrita e da leitura crítica, maior segurança no seu 
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contexto profissional, entendimento de vida ampliada, autonomia no fazer, postura reflexiva, 

desenvolvimento das capacidades de observação, ganhos pessoais e profissionais que subsidiam 

a construção de uma visão mais compreensiva e fundamentada da sua prática profissional e do 

seu desenvolvimento pessoal e social. “Mais do que um produto para a ciência, minha pesquisa 

continua sendo um processo de aprendizado e desenvolvimento para mim e para a vida daqueles 

"esfarrapados do mundo" que consegui dar visibilidade social através do meu trabalho de 

pesquisa. (EGRESSA 14). Segundo Laffin, Nascimento e Amorim (2016, p.85) “A 

reorganização no mundo do trabalho exige novos desafios, o acesso ao conhecimento requer 

habilidades interpretativas, os contextos socioculturais demandam formação para o 

reconhecimento e respeito às diversidades”. Dessa forma, acreditamos que o MPEJA tem 

apontado caminhos que conduzem a novas condições de aproximações mais humanas entre a 

universidade e a sociedade, sendo uma oportunidade de fortalecimento institucional ao 

possibilitar a formação de profissionais críticos e aptos a realizarem transformações em seu 

contexto social no campo da EJA. 

 

Palavras-chave: Formação Profissional; Pesquisador-educador; MPEJA. 
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