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EIXO TEMÁTICO 5: FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva apresentar algumas reflexões iniciais do projeto de 

pesquisa intitulada Enegrecer a práxis pedagógica da Educação de Jovens e Adultos: 

um estudo sobre a formação continuada na rede municipal de ensino de Salinas da 

Margarida – Bahia, aprovado na Universidade do Estado da Bahia - Campus I, no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação de Jovens e Adultos – Nível 

Mestrado Profissional (MPEJA), em 2017.2. Esta pesquisa propõe-se analisar a práxis 

pedagógica e a formação continuada ofertada aos professores em vista da emancipação 

dos estudantes e seus impactos para a constituição de uma escola inclusiva no tocante as 

questões étnico-raciais. 

A implementação da práxis pedagógica inclusiva das referências étnico-raciais é 

uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que 

sofreu alteração por meio das leis 10.639/03 e nº 11.645/08, e estabelecem a 

obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Vale salientar 

que essas duas últimas leis representam um avanço nos enfrentamentos das 

desigualdades raciais da educação. Contudo para sua efetivação ainda encontramos 

diversos obstáculos, dentre eles cito como: a demanda de profissionais com uma 

formação diferenciada para desenvolver discussões competentes e sérias acerca da 

questão racial na EJA. Neste contexto, a intelectual Nilma Lino Gomes (2007) discute 

sobre especificidades da EJA, sobretudo ao que se refere às questões étnico-raciais, 
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aponta que “pensar a realidade da EJA, hoje, é pensar a realidade dos jovens e adultos 

excluídos.” (2007, p. 90).  

O público dessa modalidade é constituído por sujeitos (jovens, adultos e idosos) 

que historicamente foram negados o direito à educação por diversos fatores: ofertas 

insuficientes de vagas, inadequações do sistema de ensino ou pelas condições 

socioeconômicas que não permitiram estudar. Na contemporaneidade nas turmas da 

EJA sobressaem uma característica que é o número de jovens, estes que já adentraram o 

espaço escolar em outras épocas e por diversos motivos desistiram, mas sentem a 

necessidade de retornarem para concluírem os seus estudos. Assim, a EJA é uma 

modalidade de ensino pensada para uma população que não se restringe apenas pelo 

recorte cronológico da juventude, da vida adulta ou da terceira idade, mas em razão da 

diversidade étnico-racial, cultural e social que repercutem nas trajetórias de exclusões. 

Assim, vários intelectuais negros, dentre eles cito Nilma Lino Gomes (2007), 

defende que o contexto dos sujeitos dessa modalidade de ensino não devem se restringir 

as questões que envolvem a desigualdade social, mas também pelo viés da desigualdade 

racial, pois, de acordo com Cunha e Silva (2004, p. 181) “é urgente alargar nossa 

percepção acerca das dimensões formativas nos tempos e espaços escolares, nas 

relações que são constituídas no cotidiano. Pensar uma escola inclusiva é conferir relevo 

aos sujeitos e elaborar entre eles, e com eles, um projeto a ser vivido dia a dia”. Essa 

escola inclusiva pode ser pensada a partir da concepção de Maria Nazaré Mota de Lima 

(2015), que é incisiva ao mencionar que “uma educação não excludente, mas inclusiva 

de nossas referências étnico-raciais é uma necessidade e, mais que isso, uma 

oportunidade de reflexão da comunidade escolar sobre o que foi ensinado, formas de 

ensinar/aprender, para além do que acontece na escola.” Os modos de produção de 

conhecimento, sua relação com as maneiras como o poder é exercido em diferentes 

instâncias sociais, o papel da escola frente a uma sociedade que discrimina, segrega, 

exclui determinados segmentos, são alguns, dentre outros aspectos a serem 

considerados. (LIMA, 2015, p. 25). 

Sendo assim, a formação docente para a EJA foi e ainda continua sendo um 

desafio para uma educação emancipadora, que se configure em uma escola efetivamente 

inclusiva. Pensar nessa formação na atualidade levando em consideração os aspectos 

econômicos, social, políticos, cultural e principalmente racial, exige uma reflexão da 
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prática educativa, a fim de pensar alternativas e estratégias pedagógicas para superar a 

situação de exclusão social que ocorre na atualidade. Seguindo essa linha de 

pensamento, Petronilha Silva (2001) salienta que o professor tem o papel fundamental 

para combater as práticas discriminatórias e principalmente demonstrar para os alunos 

“as Africanidades brasileiras, isto é, ao legado africano, à herança que mulheres e 

homens escravizados deixaram para nós, povo brasileiro” (SILVA, 2001, p. 172). A 

pesquisa Edite Faria reitera essa reflexão ao afirmar que: “A EJA necessita dialogar e 

acolher a diferença, além de combater toda forma de exclusão e desigualdade que tem 

sido constantes no cenário brasileiro” (FARIA, 2009, P. 156). 

A partir dessas reflexões, o projeto propõe-se uma pesquisa aplicada através de 

um estudo de caso nas escolas do ensino fundamental II da rede municipal de Salinas da 

Margarida – Bahia, sobre a formação dos docentes que atuam na Educação de jovens e 

Adultos no Ensino Fundamental II, questionando-se neste estudo: Como vem se 

constituindo a práxis pedagógica dos professores da Educação de Jovens e Adultos 

acerca do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em cumprimento a Lei nº 

10.639/03? De que maneira as relações étnico-raciais é considerada como um aspecto 

importante na formação continuada dos professores da EJA em vista da emancipação 

dos estudantes? Como os estudantes e professores/as percebem o cumprimento dessa 

Lei na construção de uma escola inclusiva das referências étnico-raciais? 

Assim, após analisar e compreender as questões levantadas, proponho uma 

proposta de formação continuada para os/as professores/as da modalidade da Educação 

de Jovens e Adultos. Esta proposta será construída a partir da dialogicidade de saberes e 

vivências entre os docentes participantes da pesquisa, onde os mesmos serão 

convidados a compartilhar experiências pedagógicas exitosas, bem como suas 

dificuldades e impasses para institucionalizar a Lei nº 10.639/03, constituindo-se uma 

rede de experiências, que neste projeto será intitulado Mariscagem de experiências1. 

Para tanto, este estudo apoiar-se-á na abordagem qualitativa, com enfoque 

interpretativo, sendo realizada uma análise documental de textos e leis que normatizam 

                                                           
1 O termo faz referência à principal atividade econômica do município e está relacionado a questão 

cultural, pois muitos docentes e discentes são de famílias de pescadores e marisqueiras. Assim, a 

mariscagem é aplicada neste contexto enquanto uma coleta de experiências, de (in)formações que ajudará 

na constituição da proposta da formação para os docentes que atuam na EJA. 
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a temática étnico-racial. Concomitantemente ao estudo será efetuada pesquisa 

bibliográfica, buscando leituras que reúnam elementos teóricos que sirva à compreensão 

da realidade explorada por meio da pesquisa de campo. Depois, faremos (re)leituras de 

textos teóricos, que proporcionem um diálogo sistemático com a proposta deste projeto. 

Em seguida realizaremos fichamentos temáticos. Na oportunidade serão (re)visitados 

noções sobre práxis pedagógicas, formação continuada, étnico-raciais, educação, 

diversidade, ensino, dentre outros que surgirão no decorrer da pesquisa. 

Além disso, será realizado uma análise da formação docente. Realizaremos 

coletas dos dados através de entrevistas semi-estruturadas com professores que atuam 

na EJA no ensino fundamental II e estudantes dessa modalidade. A vantagem da 

entrevista é que, segundo Ludke e André (1986, p.34), “[...] permite a captação imediata 

e corrente da informação desejada” e pode traduzir as impressões de maneira muito fiel.  

Acreditamos que esta pesquisa, certamente trará contribuições para os estudos da 

área de educação, dos movimentos negros. Ademais, contribuirá também na/para 

formação docente, sendo possível fomentar discussões sobre ações afirmativas, lei 

10.639/2003, estatuto da igualdade racial no Brasil. Finalmente, cabe ratificar, a favor 

da relevância, que essas discussões atribuirá outros sentidos aos discursos que foram 

engessados na história oficial brasileira sobre a EJA. 

 

Palavras-Chave: Formação docente. Educação de Jovens e Adultos. Lei nº 

10.639/2003. 
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