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Somos seres inconclusos, inacabados, 

limitados, finitos. Vamos nos constituindo, 

fazendo-nos seres humanos, através do espaço 

e do tempo, na relação com os outros seres 

humanos e com os seres da natureza e da 

cultura, bem como com o Criador. 

(JOÃO FRANCISCO DE SOUZA)
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de investigar concepções sobre inclusão 
oferecidas na formação de professores e como se traduzem em propostas para a sala de aula 
de Educação de Jovens e Adultos - EJA, na qual também fazem parte alunos portadores de 
necessidades educacionais especiais. É interesse desta pesquisa verificar se sentidos atribuídos 
sobre formação inicial e continuada numa perspectiva de inclusão emergem nas falas dos(as) 
professores(as), e averiguar se estas concepções se encontram em consonância com os 
conteúdos discursivos que circulam nos documentos produzidos pelos órgãos definidores de 
políticas de formação. A presença de pessoas com necessidades educacionais especiais nas 
classes de ensino regular é uma realidade em todas as modalidades de ensino, porém pouco se 
conhece na literatura sobre a formação dos professores no sentido de acolhê-las, com a 
finalidade de desenvolver um trabalho pedagógico diferenciado, embasado no respeito às 
diferenças, fortalecendo sobremaneira o processo inclusivo. Para alcançar este objetivo, 
optou-se pela pesquisa do tipo qualitativa, elegendo a análise de conteúdo para o tratamento 
dos dados, por favorecer a interpretação e o significado dos dados coletados, e possibilitar 
inferências a seu respeito. Selecionou-se como campo empírico a Rede Municipal de Ensino 
do Recife, e contamos com a colaboração de dezoito de seus professores atuantes na EJA. 
Coletou-se dados para a pesquisa nos órgãos competentes, dos quais extraiu-se a proposta 
político-pedagógica do município do Recife, e partiu-se em busca de documentos nacionais e 
internacionais inerentes ao tema, para que se pudesse fazer a confrontação dos dados. 
Utilizou-se a entrevista, por entender a relevância de ouvir os professores e detectar através de 
seus discursos, como estes traduzem seus sentimentos, impressões, idéias, representações. 
Sentiu-se a necessidade de ancorar este trabalho na Teoria das Representações Sociais, pela 
relevância delegada à construção do conhecimento advindo do cotidiano, que reflete as 
interpretações, as relações do homem com o meio social no qual vive e que objetiva formar e 
sedimentar relações entre grupos sociais. Através das falas dos(as) professores(as), procurou-
se analisar como construíram representações oriundas da vivência, da experiência a respeito 
de sua própria formação sobre o processo de inclusão de pessoas com necessidades 
educacionais especiais, assim como o de humanização do ser humano. Por fim a pesquisa 
permitiu concluir que muito ainda está por se fazer na formação dos docentes, em prol da EJA 
e dos portadores de necessidades especiais, enquanto cidadãos com seus direitos previstos em 
lei, mas não identificados como integrantes de um processo de inclusão.   
 
Palavras-chave: Formação de professores, Educação de Jovens e Adultos, Inclusão 
Humanização. 



 

RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado con el objetivo de averiguar que concepciones sobre 
inclusión son ofrecidas en la formación de profesores y como se traducen en proposiciones 
para la sala de aula de Educación de jóvenes y adultos – EJA, en la cual también hacen parte 
alumnos portadores de necesidades educacionales especiales. Es parte integrante de esta 
investigación el verificar si los sentidos atribuidos sobre la formación inicial y continuada en 
una perspectiva de inclusión emergen en las intervenciones de los profesores y profesoras y 
averiguar si estas condiciones se encuentran en consonancia con los contenidos discursivos 
que circulan en los documentos producidos por los órganos definidores de la política de 
formación. La presencia de las personas con necesidades educacionales especiales en las 
clases de la enseñanza regular es una realidad en todas las modalidades de la propia 
enseñanza, pero poco se conoce en la literatura, acerca de la formación de los profesores con 
vistas al acogimiento, con la finalidad de desarrollar un trabajo pedagógico diferenciado, 
embasado en el respecto a las diferencias, fortaleciendo sobremanera el proceso inclusivo. 
Para alcanzar este objetivo, se optó por la investigación del tipo cualitativa eligiendo la 
análisis del contenido para el tratamiento de datos, por favorecer la interpretación y el 
significado de los datos colectados y así, posibilitar inferencias a su respecto. Se seleccionó, 
además, campo empírico a la Red Municipal de la Enseñanza de Recife y se contó con la 
colaboración de dieciocho de sus profesores actuantes en el EJA. Se colectó datos para la 
investigación en los órganos competentes, de los cuales se extrajió la propuesta política y 
pedagoga del municipio de Recife y, consecuentemente, se fue a la búsqueda de 
documentación internacionales e nacionales  inherentes al tema, para que se pudiera hacer la 
confrontación de los datos. Se utilizó la entrevista porque se entendió acerca de la importancia 
de escuchar los profesores y, por consiguiente, se detectó mediante sus discursos, como estos 
acaban traduciendo sus sentimientos, impresiones, ideas, en fin, sus representaciones. Se 
sentió la necesidad de anclar este trabajo en la Teoría de las Representaciones Sociales, por la 
importancia delegada a la construcción del conocimiento advenido de lo cotidiano y que, por 
consiguiente, acaba reflejando las relaciones del hombre con el medio social en el cual vive. 
A través de las intervenciones de los profesores y profesoras, se buscó desvelar si han sido 
desarrolladas concepciones a partir del conocimiento previo o si han sido construidas 
representaciones originadas de la vivencia, de la experiencia acerca de su propia formación 
sobre el proceso de inclusión de personas con necesidades educacionales especiales como el 
de humanización del ser humano. Por fin, la investigación permitió concluir que mucho 
todavía debe ser hecho en la formación de los docentes, en beneficio de la EJA y de los 
portadores de necesidades educacionales especiales, por tratarse de ciudadanos con sus 
derechos previstos en la ley, sin embargo no identificados como integrantes de un proceso de 
inclusión.  
 
Palabras claves: Formación de profesores, Educación de jóvenes y adultos, Inclusión, 
Humanización.  
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Educar é substantivamente formar. 
PAULO FREIRE 

 

 

A educação concebida nas últimas décadas  pauta-se por uma necessidade premente de 

promover a humanização do ser humano.  No vivenciar dessa era conturbada, o poder 

econômico se consagra como absoluto, estimulando uma forma de viver perversa, na qual a 

concorrência, muitas vezes destrutiva, foca como essencial o sucesso individual, culminando 

num movimento redutor que sufoca a relevância do coletivo. Com a consagração do poder 

econômico foram trazidos à tona como se representassem valores, alguns padrões impostos 

socialmente que ferem e excluem os sujeitos que deles não se aproximam. Situações de 

exclusão são cada vez mais presentes, acarretando inevitáveis repercussões em diversos 

níveis, sejam educacionais ou não, devido à fragmentação do homem causada pela pós-

modernidade (DUBET, 1996; HALL, 2003), a qual se refletiu na sua própria identidade e 

criou uma série de problemas. Pierucci destaca que “valores se corrompem na exata medida 

em que os estilos de vida vão se afrouxando no embalo indulgente da mídia e do consumo de 

massa, do exibicionismo, da estetização do corpo [...]” (PIERUCCI, 2003, p.85). Sente-se a 

necessidade, para reverter essa realidade, de resgatar valores nela desprezados como: 

fraternidade, solidariedade, respeito entre os sujeitos, amor ao próximo. A educação surge, 

nesse contexto, como uma das formas de retomada desses valores, por promover a construção 

do ser humano em sua totalidade. A esse respeito, Freire se pronuncia:  

Um educador humanista, revolucionário [...] identificando-se desde logo, com a ação 
dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos. Do pensar 
autêntico e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar 
infundida da profunda crença nos homens. Crença no seu poder criador. (FREIRE, 
2003, p.71).  

Sob essa perspectiva humanística, esse mesmo autor não omitiu uma prerrogativa 
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imprescindível - o caráter ético e dialógico da questão educacional - ao especificar: 

Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora 
dela. Estar longe ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma 
transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro 
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 
exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, 
o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. 
Educar é substantivamente formar. (FREIRE, 2003. p 33) 

Além do caráter ético, a dialogicidade proposta por Freire no ato educativo vem 

promover rupturas com tudo que é relacionado a poder, dominação, segregação e 

discriminação de qualquer ordem, pelo fato de compor atitudes moldadas à cumplicidade e 

humildade, condições exigidas para o cumprimento dessa proposta pedagógica. 

Não teria sentido, neste contexto, referir-se à humanização do ser humano sem trazer a 

problemática atual das pessoas com necessidades educacionais especiais. Portanto, esse 

trabalho tem por objetivo analisar alguns aspectos da formação docente na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e suas contribuições diante do desafio na inclusão das pessoas com 

necessidades educacionais especiais (PNEEs). Esta proposta surgiu de algumas questões que 

nos traziam inquietações como: a) as instituições educacionais estão propiciando formação 

aos professores para atuar na Educação de Jovens e Adultos?; b) essa formação inclui o 

atendimento educacional das pessoas com necessidades educacionais especiais?; c) como 

instituições formadoras e promotoras estão se articulando, com vistas ao favorecimento do 

processo inclusivo na perspectiva de humanização?  

 Sob essa ótica se estruturou o presente trabalho, o qual indagou: na visão de 

professores, que concepções sobre inclusão são oferecidas na sua formação e como se 

traduzem em propostas para a sala de aula de EJA, na qual também fazem parte alunos 

portadores de necessidades educacionais especiais (PNEEs)? 

Além disto, esse trabalho teve como objetivos: 

• Investigar concepções, sentidos atribuídos sobre a formação inicial e continuada numa 

perspectiva de inclusão que emergem das falas dos professores de EJA; 
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• Verificar se estas concepções se encontram em consonância com os conteúdos 

discursivos que circulam nos documentos produzidos pelos órgãos definidores de 

políticas nacionais e locais para a formação de professores e com os conteúdos do 

discurso das agências internacionais que em suas agendas acolhem propostas sobre o 

tema; 

• Identificar através dos conteúdos discursivos das falas dos professores em que 

medida as propostas de formação correspondem, na perspectiva de humanização, às  

suas necessidades ao lidarem com alunos com necessidades educacionais especiais. 

Em busca de um aporte teórico que dê embasamento a essas questões, faz-se uma 

abordagem aos textos que discorrem sobre Formação de Professores tais como (CUNHA, 

1989; NÓVOA, 1992; GIROUX, 1997; CHARLOT, 2000; TARDIF, 2002; BARCELOS, 

2006) aos teóricos que discutem os processos de Humanização do ser humano (FREIRE, 

1996, 2005, 2006, 2007; SOUZA, 2000; 2004a; 2004b), os que tratam da questão da Inclusão 

à luz da Declaração de Salamanca, refletindo a política dominante, (MAZZOTA, 1982; 

VIZIM, 2001; MANTOAN, 2003; 2006; WERNECK, 2006), e estabelecendo uma discussão 

com esses autores, apresentam-se (SKLIAR, 1998; 2004; PIERUCCI, 2000; SILVA, 2000; 

HALL, 2003) trazendo um olhar, sobre a diferença cultural. Na perspectiva de confrontá-los, 

procura-se através desse debate construir uma forma de analisar a proposta de  formação de 

professores de EJA, verificando em que viés ela vem sendo moldada. Em seguida, se consulta 

a documentação pertinente à temática nos âmbitos internacional, nacional e local, no sentido 

de averiguar as ações propostas ao atendimento educacional das pessoas com necessidades 

educacionais especiais.      

Quanto ao arcabouço teórico, pretendeu-se no tocante à formação de professores, 

realizar uma incursão da formação específica para a Educação de Jovens e Adultos à 

Formação Continuada, com enfoque no processo de inclusão das pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Neste vasto campo, as pesquisas em nível nacional vêm delineando 

um déficit de produção nessa área, especificamente no concernente à Educação de Jovens e 
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Adultos e à educação das PNEEs, o qual não apresenta uma quantidade relevante de trabalhos 

enfocando a inclusão, conforme verificou-se nos Grupos de Trabalho n° 08 da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, relativos à formação dos 

professores, a ausência do tema da inclusão até o ano de 2006, configurando dessa forma, 

uma lacuna importante no campo da formação dos profissionais da educação. 

No tópico correspondente à Inclusão, enfocou-se o sistema de ensino brasileiro nas 

perspectivas do direito, da socialização e da identidade dos sujeitos, fazendo uma 

retrospectiva histórica, buscando as fontes geradoras das carências nos referidos aspectos, 

cruzando as informações na busca do entendimento desses fatores excludentes. Também se 

aborda a questão relacionada às diferenças entre os sujeitos, o tratamento que vem sendo dado 

às mesmas ao longo da história e os caminhos que vêm sendo apontados pelos autores em 

relação à possibilidade de resgatar a eqüidade entre os seres humanos. Nessa perspectiva, o 

trajeto se ancora nas idéias de Freire e Souza, expoentes com os quais esse trabalho se 

identifica. 

Ainda em relação ao processo de inclusão, se abordaram algumas tensões, como 

inclusão e exclusão, diferença e identidade, integração e inclusão, fazendo uma leitura dos 

problemas que se configuram, tentando ressignificar o papel do professor nesse cenário de 

conflitos de natureza ética, das relações sociais e das políticas educacionais, que se traduzem 

em desafios geradores de reflexões e necessidade de enfrentamentos. 

Realizou-se uma consulta às legislações internacional e nacional com o intuito de 

identificar os primeiros movimentos ocorridos em nível mundial em favor da escolarização 

das pessoas com necessidades especiais, suas representatividades e os resultados desses 

esforços. A tentativa é perceber quais parâmetros nortearam o início desses movimentos e 

tentar correlacioná-los com as iniciativas do nosso país. 

Os filósofos jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII defendiam os direitos como 
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naturais ao homem. “[...] os primeiros direitos que buscaram justificação natural foram o 

direito à vida, à liberdade de consciência e à religião” (SANTIAGO, 2003, p. 26) 

É importante destacar que o direito à vida nos primórdios da raça humana, na 

Antiguidade, na Idade Média, - e até os dias atuais em algumas comunidades - não tinham 

significado; bastava que as pessoas fossem “diferentes” no sentido biológico para serem 

eliminadas sumariamente, abandonadas à própria sorte, ou para que servissem de alimento a 

animais como os ursos, pelo interesse em suas peles que os abrigaria do frio. 

A respeito da liberdade, através de uma abordagem mais racional, Santiago destaca: 

[...] acrescentou-se, mais tarde, uma fundamentação de base moral de inspiração kantiana, 

bastante utilizada pelas teorias contemporâneas acerca do direito, segundo as quais a liberdade 

seria a síntese de todos os direitos do homem. (SANTIAGO, 2003, p. 26). 

Ainda no âmbito da base moral, Röhr (1993) traz a humanização ao propor o segundo 

fundamento do “imperativo categórico” de Kant, o qual significa agir de forma a que o 

indivíduo use a humanidade, quer na sua pessoa como de qualquer outra, sempre como fim, 

nunca simplesmente como meio. 

O direito à vida parece não ter a necessária compreensão por parte da sociedade, 

mesmo após a sua fundamentação em uma base moral, pois fatores como herança cultural, 

sub-desenvolvimento, entre outros, fazem com que segregações e discriminações 

extremamente indesejáveis aconteçam. 

Se o direito à vida e à liberdade até hoje ainda não se sedimentou no seio das 

sociedades, - haja vista o número de vítimas da violência dos dias atuais - o que dizer do 

direito à educação? Se ainda se observam diariamente atitudes preconceituosas em relação às 

diferenças, minorias, à homossexualidade, etnia, gênero?  

É relevante frisar que essas questões, graças à clareza de pensamento de alguns 

autores, vêm se impondo lentamente nos debates e paulatinamente, adquirindo destaque. Há 



 26 

 

esperança de mais e mais pessoas se deixarem “contaminar” por idéias humanistas e a 

prerrogativa não só do direito ser cada vez mais respeitada, mais questões em relação às 

diferenças serem analisadas sob o ponto de vista histórico, cultural, político e social, a fim de 

poder trazer contribuições ao processo de transformação da sociedade.  

Um grande marco nas questões do direito foi a elaboração e publicação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em dezembro de 1948, devido às violações ocorridas nas 

grandes guerras mundiais. Em seu preâmbulo, o documento da Organização das Nações 

Unidas determina: “[...] que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e 

da paz no mundo”, e também “[...] ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos 

pelo império da lei”, pode-se interpretar a relevância deste documento de vários Estados-

membros e o compromisso a que se propõe, dada a importância da liberdade e do direito à 

mesma. 

Este mesmo documento enfoca a relevância da Educação do ser humano, quando em 

seu Artigo 26, aponta: “Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória”. A 

partir de sua elaboração, a humanidade é beneficiada por um instrumento poderoso em 

relação à sua segurança aos direitos e identidade. 

No cenário brasileiro, de acordo com Romanelli (1990), o sistema educacional não 

proporcionou essas prerrogativas, prejudicando vários segmentos da população desde o seu 

início. As pessoas com necessidades educacionais especiais fizeram parte desse contexto, 

cujas seqüelas são visíveis até os dias atuais. 

A legislação brasileira com um considerável atraso incorporou, desde a década de 

1950, o debate sobre o, provimento das questões relacionadas às pessoas com necessidades 

educacionais especiais, porém concretizando-o através de medidas de promoviam sua 
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exclusão social. A primeira tentativa de inclusão, em texto legal, de uma forma geral está 

relacionada à Constituição da República Federativa do Brasil  quando determina em seu art. 

6°: “São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. 

Outra intenção é incorporada na Lei 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional , quando a mesma dispõe em seu artigo 2°: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  

Ao ser considerada como “dever da família e do Estado”, a educação se consagra 

como um direito do cidadão e como tal não pode ser negado. Torna-se, desta forma, uma 

obrigação do Estado e da família o provimento deste direito a todos os cidadãos, 

independentemente de raça, credo, cultura, ou qualquer outro fator que possa pressupor uma 

diferenciação. É um direito universal e incontestável. 

Finalmente, no ano 2000, a Educação de Jovens e Adultos foi apontada como uma 

segunda chance de ensino para pessoas com necessidades educacionais especiais, pela 

publicação do Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação, elaborado por Cury 

(2000), ao determinar que:  

[...] em todas as idades e em todas as épocas da vida é possível se formar, se 
desenvolver e constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores que 
transcendem os espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao 
reconhecimento do outro como sujeito (CURY, 2000, p. 15). 

A questão da identidade da escola é abordada neste mesmo Parecer, quando postula: 

“A rigor, as unidades educacionais de EJA devem construir em suas atividades, sua identidade 

como expressão de uma cultura própria que considere as necessidades de seus alunos e seja 

incentivadora dos que a procuram” (CURY. 2000, p. 37). 

Estas questões recolocam no centro do debate e dos desafios: cruzamentos, 
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afastamentos, convergências entre o fazer legislativo e o fazer pedagógico. Há que se 

considerar a enorme distância e complexidade, especialmente em se tratando do fazer 

docente, já que este implica em uma série de ações prévias, visando a qualificação necessária 

à sua execução. Principalmente por se tratar de pessoas com necessidades educacionais 

especiais, historicamente diferentes e excluídas, o cumprimento da lei apresenta um grau 

maior de dificuldade, advindo dos problemas existentes não só na formação docente, mas em 

todo o contexto escolar, que reflete o contexto social, com seus preconceitos e discriminações. 

Para analisar os conteúdos dos discursos que circulam por documentos de política 

educacional para pessoas com necessidades especiais e produzidos por professores que atuam 

nesta modalidade de ensino, recorreu-se neste trabalho à abordagem teórico-metodológica 

inspirada em Bardin, (1977) e Muchielli (1979). Desta forma, faz-se uma tentativa de 

estabelecer conexões, aproximações, distanciamentos entre os conteúdos discursivos 

produzidos por professores e a legislação pertinente. Sob esta ótica, a análise tem como fontes 

primárias a legislação local, nacional e internacional (Constituição da República Federativa 

do Brasil, Documentos do MEC-CNE, Declaração de Salamanca) e a produção de 

conhecimento na área. Na Secretaria de Educação da cidade do Recife, verificou-se quais 

ações de formação de professores estão sendo efetivamente conduzidas no sentido de 

introduzir o professor na dimensão do processo de inclusão das PNEEs na EJA. Ao mesmo 

tempo, entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com professores e coordenadores de 

EJA, no sentido de averiguar se essas ações estão dando o suporte adequado ao corpo docente.  

O presente trabalho consta de uma introdução, uma primeira parte, composta por um 

referencial teórico formado de dois capítulos que trouxeram em seu conteúdo a inclusão e a 

formação de professores numa perspectiva de humanização. No bojo do segundo capítulo 

discorreu-se sobre a Teoria das Representações Sociais, na qual ancora-se este trabalho, por se 

constituir de uma forma de validação dos saberes experenciais adquirido pelos professores em 
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seu cotidiano. No terceiro capítulo, apresentou-se o percurso metodológico deste trabalho.  O 

quarto capítulo trouxe os conteúdos discursivos da proposta político-pedagógica da Prefeitura 

da Cidade do Recife, e da Declaração de Salamanca. Em seguida foram analisados, no quinto 

capítulo, os dados obtidos com a pesquisa de campo referentes à formação dos professores. 

Um sexto capítulo analisou as concepções/representações construídas pelos professores, e 

compondo o sétimo capítulo são analisadas as perspectivas dos professores em relação às 

temáticas abordadas. No sétimo capítulo foram tecidas as considerações finais, sem 

pretensões de se aproximar de uma conclusão, porque ao se propor um trabalho que 

entrecruza processos como a Formação de Professores e a Inclusão, este tem que ser norteado, 

de modo muito nítido, pela noção de incompletude do ser humano, trazida por Freire: 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como 
processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que 
se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens 
educáveis, mas a consciência de sua inconclusão. (FREIRE, 2003 p.58) 

Como ser inacabado, o homem está sempre em processo de formação, processo este 

inesgotável. A educação continuada torna-se, nesse contexto, cada vez mais o locus para um 

conhecimento mais profundo, um educar permanente. Não se pretendeu, neste trabalho, 

construir um saber concluso, mas uma abertura de caminhos a serem percorridos. Por serem 

inacabados os seres humanos, a busca pelo conhecimento impele cada vez mais a trabalhar no 

sentido do aprimoramento para o bem comum, fazendo com que se dispam de quaisquer 

atitudes que não condigam com os propósitos aqui relacionados.   
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CAPÍTULO 1 - INCLUSÃO NA PERSPECTIVA DA CONSTRUÇÃO DA 

HUMANIZAÇÃO DO SER HUMANO 

A luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua 
humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente 
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas 
restauradores da humanidade em ambos. 

PAULO FREIRE 

1.1 A diferença: um trajeto em busca do processo de inclusão 

A idéia de diferença na educação entre pessoas remonta à antiguidade, ao período 

clássico, especificamente a Platão. Na Alegoria da Caverna, ele preconizava que só o filósofo, 

o qual após longa trajetória atingia o conhecimento iluminado pela “idéia do Bem”, teria 

condições de transformar a sociedade. Porém, para alguém alcançar “a idéia do Bem”, era 

necessário ter alma de ouro e educação. Platão classificava as pessoas em “almas de ouro”, 

“almas de prata” e “almas de bronze”. À primeira categoria pertenciam os filósofos, aqueles 

cuja trajetória atingia a “idéia do Bem”; à segunda, pertenciam os militares, e à terceira, a 

grande maioria da população. Embora Platão defendesse a educação para todos, achava que 

alguns não alcançariam o máximo do conhecimento. Essa distinção em ouro, prata e bronze 

configurava uma idéia de diferença entre as pessoas a qual perdura até a atualidade.  

O debate acadêmico internacional e nacional contemporâneo tem colocado diferentes 

interpretações para o conceito de exclusão. Vizim a define: Condição que coloca um ser 

humano no desvio, na anormalidade. [...] estou me referindo a seres humanos que se afastam 

do tipo ideal vigente em nosso contexto cultural (VIZIM, 2001, p.135). 

A partir do estabelecimento do contexto da diferença,  de acordo com Pierucci (2000), 

há uma obsessão de afirmar e sublinhar as diferenças entre grupos de humanos dotados de 
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especificidades irredutíveis. Para o autor,  

Entre a afirmação da diferença (constatada ou inventada) e sua rejeição, medeia uma 
série de procedimentos discursivos tendentes a aumentar a distância entre os signos, 
a exacerbar a diferença, a fazer funcionar a diferença, radicalizando-a no ato mesmo 
de enraizá-la no dado biológico [...] (PIERUCCI, 2000, p.27,28). 

 De acordo com este autor, “a rejeição da diferença vem depois da afirmação enfática 

da diferença” (idem, p. 27); surge uma condição para o aparecimento de um fenômeno - o 

preconceito. Este, por sua vez, ao ser gerado por sentimentos negativos, se manifesta 

materialmente em atitude de violência - a discriminação. Quanto à discriminação, Freire 

discorre: “faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de 

discriminação. A prática preconceituosa [...] ofende a substantividade do ser humano e nega 

radicalmente a democracia” (FREIRE, 2003, p. 36).  

Quem não se enquadra nos padrões que a sociedade impõe, seguramente aqueles que 

são considerados diferentes, sofrem o impacto desses dois fenômenos: o preconceito e a 

discriminação. Sendo vítimas desse impacto, são atingidos por suas maléficas conseqüências, 

e entre elas, a exclusão se apresenta como a conduta mais presente. Corroborando esta 

situação conceitua-se discriminação como: 

[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 
deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou percepção presente ou passada, 
que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais.

1
 

A escola, ao longo da história, não fugiu a esse padrão e tornou-se um relevante fator 

excludente e negador do direito, ao não propiciar às pessoas com necessidades educacionais 

especiais (PNEEs) uma abordagem pedagógica apropriada e também por não oferecer aos 

professores uma  abrangente formação,  necessária a esta abordagem. Segundo Vizim, a 

PNEE é assim definida: “Aquele que por apresentar necessidades próprias e diferentes dos 

demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, requer 

                                                
1 Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra Pessoas Portadoras 
de Deficiência. Art.1, n°2, “a”. Disponível no site: http://prdc.prdf.mpf.gov.br/legis/docs/tratado. Acesso em 
30/05/2007. 



 33 

recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas” (VIZIM, 2001, p.13). 

No Brasil o atendimento à população com necessidades especiais teve início com a 

criação do Instituto Benjamim Constant, destinado para cegos,. conforme destaca Carmo. O 

mesmo autor relata que “[...] A luta em prol dos deficientes mentais se fez no final do século 

XVII” (CARMO, 1994, p. 99). Embora, segundo Mazzotta (1982), no início do século XX 

tenha sido criado o Instituto de Proteção e Assistência de Atendimento à Infância do Brasil, só 

a partir da década de 1950 a legislação brasileira contemplou a educação das pessoas com 

necessidades educacionais especiais com o advento da Educação Especial, que “está baseada 

na necessidade de proporcionar a igualdade de oportunidades, mediante a diversificação dos 

serviços educacionais, de modo a atender às diferenças individuais dos alunos, por mais 

acentuadas que elas sejam”. (MAZZOTA, 1982, p.10). Em seguida, foram criadas as 

chamadas classes especiais dentro das escolas. Vê-se que tanto o ensino especial como as 

classes especiais apesar de apresentarem caráter excludente, se efetivaram em todo o sistema 

de ensino brasileiro. 

Nos últimos 50 anos foi-se delineando também um outro problema relacionado com as 

pessoas que, por perderem a oportunidade de cursar o ensino regular, passaram da chamada 

“idade própria” e com isso ficaram impedidas de continuar seus estudos. Para tentar 

solucionar este problema a Educação de Jovens e Adultos foi indicada, no Parecer 11/2000 do 

Conselho Nacional de Educação, por suas funções reparadora e equalizadora. A função 

equalizadora procura restaurar a oportunidade concreta da presença de todos na escola. A 

função reparadora significa a entrada nos circuitos civis pela restauração de um direito 

negado, o direito a uma escola de qualidade. Mas também o reconhecimento daquela 

igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. 

No âmbito da formação inicial alguns problemas, segundo Barcelos (2006), se fazem 

presentes: a Educação de Jovens e Adultos apresenta a peculiaridade de não ser, no âmbito de 
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cursos de graduação em pedagogia, disciplina obrigatória no currículo, fazendo com que 

muitos alunos concluam seus estudos sem construírem a menor noção do que seja essa 

modalidade educativa. No perfil curricular do mesmo curso, inclusive das instituições, há 

carência, segundo o mesmo autor, de disciplina obrigatória que aborde os temas relacionados 

com a educação inclusiva, o que faz com que os profissionais oriundos dessa formação não 

apresentem capacitação para o atendimento das PNEEs na EJA. Não se trata, no entanto, do 

conteúdo curricular apenas, mas de toda uma reestruturação necessária no contexto das 

escolas, não só as formadoras, como as executoras das ações pedagógicas. 

A esse respeito Cury já opinava: [...] é preciso que a formação dos docentes voltados 

para EJA, ofertados em cursos sob a égide da LDB seja completa nos estabelecimentos 

ofertantes pelo curso normal médio ou pelo curso normal superior ou por outros igualmente 

apropriados (CURY, 2000, p.132).   

Este mesmo autor também recomenda que “[...] é preciso que em qualquer nível 

formativo se dêem correlações entre os conteúdos das áreas de conhecimento e o universo de 

valores e modos de vida de seus alunos” (idem, p.133). Percebe-se uma preocupação em 

promover uma formação abrangente, que contemple não só os conteúdos curriculares, o 

processo ensino-aprendizagem, mas pretende-se uma ampla modificação no sistema 

educacional que proporcione uma nova forma de olhar, mais humana, solidária, inclusiva, 

enfim. Para que a escola se torne inclusiva Mantoan destaca que “[...] é urgente que seus 

planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de 

preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças” (MANTOAN, 2006, p. 16). 

Desde a antiguidade, observa-se um olhar hegemônico a respeito da diferença, 

traduzido em sua associação à deficiência. Este, por sua vez permeou ou determinou muitas 

das decisões em relação ao ensino das PNEEs, pautadas pelo modelo médico que sempre 

pleiteava a normalização dos sujeitos. Na verdade, as tentativas de integrar essas pessoas 
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mascaravam e ainda mantêm as lutas de poder nas escolas, colocando-as na situação de 

pobrezinhos. 

Autores como (GENTILI, 2001; SKLIAR, 1998; PIERUCCI, 2000; SILVA 2000; 

HALL, 2003), diferentemente dos conceitos médicos, da idéia de incapacidade e da postura 

normalizadora, trazem um outro debate com respeito à questão da diferença, através de 

olhares que levam a outras concepções. Skliar (1998, p. 7) considera como modelo clínico-

terapêutico “toda a opinião e toda prática que anteponha valores e determinações acerca do 

tipo e nível da deficiência acima da idéia da construção do sujeito como pessoa integral, com 

sua deficiência específica”.  Para este autor, a diferença como significação política é 

construída histórica e socialmente:  

[...] é um processo e um produto de conflitos e movimentos sociais, de resistência às 
assimetrias de poder e de saber, de uma outra interpretação sobre a alteridade e sobre 
o significado dos outros no discurso dominante (SKLIAR, 1998, p. 6). 

Para Skliar, conceitos como os de deficiência e diversidade mascaram conseqüências 

políticas, levam a condutas paternalistas e se tornam estratégias para ocultar a verdadeira 

intenção, que é a normalização. Para isso, produz interfaces com outras linhas de estudo em 

educação, a fim de mostrar que é nelas que os autores encontram os seus próprios olhares. 

Já Pierucci (2000), traz a idéia do direito à diferença, porque parece que não queremos 

mais ser iguais, porquanto temos diferentes sexo e gênero, cores na pele e nos olhos, 

preferências sexuais, origem familiar e regional, deuses, tradições e lealdades, hábitos e 

gostos, estilos ou falta deles, em suma – somos de pertenças culturais diferentes. Portanto, 

temos o direito a ser diferentes. 

Neste contexto, Silva (2000) faz uma relação entre a identidade e a diferença quando 

afirma que “as identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença”. Ainda afirma 

que: 

Essa marcação de diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 
representação quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não 
é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença (SILVA, 2000, p. 39,40). 
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Ainda em relação ao binômio identidade-diferença, Silva (2000) nos traz a idéia que a 

diferença é um produto da identidade. No caso, a identidade é a referência, é a âncora na qual 

a diferença se define. No entanto, a identidade e a diferença não são essências, esperando 

serem reveladas. São criações sociais e culturais e, portanto têm que ser ativamente 

produzidas. 

Pierucci (2003) chama a atenção para os riscos da oposição binária 

igualdade/diferença, pois “a focalização da diferença acaba roubando perigosamente a cena da 

igualdade” (PIERUCCI, 2003, p. 47).   Por se tratar de uma luta ideológica, o campo 

semântico da diferença mostra-se vulnerável a estratégias de novas torções de ambos os lados 

da mesma. Com isto, [...] “a luta ideológica se embaralha ainda mais, as fronteiras se borram, 

os campos se tornam indistintos” (op. cit, p.53). Para esse autor, parte do nosso dilema vem 

do fato de estarmos convencidos de que vale a pena lutar pela diferença, pelo reconhecimento 

das diferenças, pelo direito de ser diferentes uns dos outros, pelo direito de afirmar, defender 

e ver reconhecidas nossas diferenças individuais e culturais (idem, p. 100).  

Autores como esses rompem com a idéia de “medicalizar” ou normalizar a questão da 

diferença, trazendo ao debate novas concepções e perspectivas, abrindo espaços para 

reflexões, construção de novos olhares a esse respeito, e conseqüentemente novas abordagens 

pedagógicas poderão surgir a partir dessas novas concepções. Tratam a diferença sob o ponto 

de vista da cultura, dos contextos social e político, enfocando-a em suas múltiplas faces, 

colocando as PNEEs no patamar das lutas das minorias como as étnicas, de gênero, dos 

socialmente desfavorecidos, dos indígenas, entre outros. 

Mudar a forma de olhar e agir, respeitando as diferenças, unindo esforços no sentido 

de que cada indivíduo deve ter uma abordagem pedagógica diferenciada, de acordo com suas 

necessidades e potencialidades, é um passo no sentido da construção da humanização nas 

escolas, assim como a necessidade de direcionar conteúdo e sujeitos de acordo com essa 
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mesma carência, incluindo a quem deseja ser incluído, pois esse também é um direito a ser 

respeitado. 

Percebe-se que o papel da educação se amplia na medida em que a sociedade caminha 

num “percurso” inverso ao da humanização, de forma cada vez mais individualista, 

segregacionista, adotando atitudes discriminatórias pautadas pelo jogo do poder. A 

necessidade da democratização, da valorização da convivência e ao mesmo tempo, da 

individualidade do ser humano promove essa ampliação do âmbito educacional. No contexto 

dessa ampliação emerge a necessidade de uma nova forma de olhar a questão das diferenças e 

a esse respeito Souza (2004) traz a seguinte idéia: 

Todas as pessoas têm igual direito a ser diferentes. Se esse equilíbrio se rompe, se 
apenas enfatizamos a diferença, dar-se-ão situações de desigualdades sobre as quais 
jamais se sustentará uma experiência educativa verdadeiramente democrática 
(SOUZA, 2004, p. 312). 

Esse é o objetivo maior nessa época conturbada na qual estamos vivendo: trazer de 

volta os valores que impulsionam o ser humano para o benefício não de poucos, mas de toda a 

humanidade. Nesse trajeto, o papel dos professores da EJA – assim como os de todas as 

modalidades de ensino - se coloca como elemento primordial no processo de inclusão das 

pessoas com necessidades educacionais especiais, na perspectiva de promover a humanização 

de todos, através do respeito às diferenças, cristalizada por uma gestão democrática e na 

geração de oportunidades educacionais diversificadas. 

1.2 Sistemas de inclusão e de exclusão na educação brasileira: políticas educacionais 

como regulação do direito e da formação de identidades 

Reformas educacionais brasileiras podem ser vistas como práticas que produzem 

formas de inclusão e de exclusão. Como prática política desde o século XIX, em contextos 

ocidentais e coloniais, vão se personificando como esforços para realizar mudanças. Sob esta 
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ótica, mudanças que vão se concretizando mediante a positivação da educação como um 

direito social básico e como formação e regulação de identidades dos indivíduos, assim com 

seu processo de socialização tal como vem sendo incorporado na legislação brasileira ao 

longo dos séculos. Privilégio de poucos, a política educacional brasileira foi se forjando e sob 

essa égide, foi produzindo sistemas de inclusão e de exclusão. Basta lançar um olhar 

retrospectivo e histórico da educação no Brasil. 

De fato, no período colonial a educação era privilégio de poucos, como observa 

Romanelli (1990), devido à base da economia, que era formada pela grande propriedade e a 

mão de obra escrava. Essa dualidade social promoveu uma educação seletiva, na qual só a 

classe dominante – os donos de terra e os senhores de engenho – tinham direito ao ensino 

médio. Os jesuítas ministravam apenas a educação elementar para a população branca e a 

indígena, destacando que para esta última classe social, o objetivo era a sua catequese. O nível 

superior era privilégio da classe sacerdotal. As mulheres não tinham direito à educação, assim 

como os escravos. Percebe-se nesse período histórico, no âmbito educacional, a exclusão de 

alguns segmentos da sociedade. As pessoas com necessidades educacionais especiais sequer 

são mencionadas nas publicações. Ao excluir, nega-se um direito, e essa negativa repercute de 

forma direta na construção da identidade, cuja prerrogativa primária é a socialização do 

sujeito. Berger & Luckmann (1985) definem objetivamente a identidade como a “localização 

em um certo mundo e que esta só pode ser subjetivamente apropriada juntamente com este 

mundo” (BERGER & LUCKMANN, 1985, p. 177).  A questão educacional perpassa pelas 

prerrogativas do direito e da construção da identidade do sujeito, desencadeando dessa forma 

sua socialização.  Nessa perspectiva, os referidos autores ressaltam a importância da escola no 

processo de socialização primária, fase inicial do processo de socialização dos sujeitos. 

Quando se nega o direito à educação, se impede o desenvolvimento desses processos 

essenciais ao indivíduo em seu trajeto no sentido da humanização. 
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Com relação à história da educação, observa-se que tensões e conflitos estiveram 

presentes em toda a sua construção2. No período imperial nota-se a manutenção do mesmo 

sistema de ensino do período colonial, com escassa modificação estrutural, permanecendo a 

seletividade e a exclusão. A decadência econômica do Reino Português e o atraso cultural 

provocado pelo fanatismo religioso geraram um descontentamento geral em relação aos 

jesuítas, culminando em sua expulsão. Com esse fato, novos conflitos se instalaram e toda a 

estrutura administrativa do sistema de ensino se desfez. Leigos foram introduzidos no ensino 

e o Estado assumiu, pela primeira vez, os encargos da educação. No entanto, suas bases 

excludentes continuaram e não podiam ser diferentes, pois os discípulos dos jesuítas, os 

chamados tios-padres e os capelões de engenhos, foram os protagonistas da ação pedagógica 

(ROMANNELI, 1990). Como não aconteceram mudanças significativas, os problemas 

relacionados à exclusão de segmentos da sociedade se mantiveram, assim como a negação dos 

direitos de algumas pessoas à educação e o entrave às suas relações. Conseqüentemente, esse 

contexto acarretou prejuízos na construção de suas identidades e nos processos de 

socialização. 

Além do já mencionado, o século XIX trouxe mais tensões, derivadas de uma 

estratificação social mais complexa, com o surgimento da burguesia, a qual passou a se 

comprometer politicamente no Brasil monárquico e se afirmou como classe graças à educação 

escolarizada. A presença do príncipe Regente no Brasil trouxe igualmente mudanças, das 

quais as principais foram a criação dos primeiros cursos superiores e o início de um processo 

de autonomia que iria culminar numa independência política. Manteve-se, no entanto, a 

tradição aristocrática, pelo total abandono em que ficavam os demais níveis de ensino. 

A primeira descentralização do ensino ocorreu com o Ato Institucional de 1834, o qual 

delegou às províncias o direito de regulamentar e proporcionar a educação primária e 

                                                
2 As questões de tensões, conflitos na história da educação podem ser aprofundadas em ROMANELLI, O. 
História da Educação no Brasil. 12ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1990. 
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secundária. Pelas dificuldades geradas pela heterogeneidade de recursos, o ensino ficou nas 

mãos da iniciativa privada, o que elitizou mais ainda o ensino secundário, tornando-o cada 

vez mais discriminador e excludente. Com a Constituição da República de 1891, foram 

sedimentadas a descentralização do ensino e sua dualidade, quando esta delegou à União o 

direito de criar as instituições de ensino superior e aos Estados a criação e legislação primária.  

Após 1920, vários movimentos – reformas, revoluções - tentaram modificar a estrutura 

do ensino brasileiro, sem obterem o sucesso esperado. A revolução de 1930 trouxe a expansão 

do ensino no país, só que de forma a manter os mesmos problemas de exclusão, desigualdade 

social e perda dos direitos dos cidadãos em relação ao ensino. 

Em nosso país a educação sempre foi utilizada como instrumento de manipulação a 

serviço da ordem vigente, ou de acordo com a classificação de Althusser (1985) como 

“aparelho ideológico do Estado” e desta forma, questões que dizem respeito a minorias 

sociais não possuem até hoje representatividade. De acordo com Porto (2006): 

As políticas expansivas do país, nascidas sob a égide do projeto de universalização e 
de democratização social, introduziram novas formas de enfrentar os problemas da 
educação, entre elas, a escolarização em massa da população, na perspectiva de 
ajustar o setor e o perfil educacional da população ao conjunto das transformações  
econômicas em curso (PORTO, 2006, p. 233). 

Na ótica de Porto (2006), esse projeto concebia o Estado como gestor e regulador 

social, e conseqüentemente, assumia um importante papel na construção da sociedade civil, e 

a autora evoca Foucault quando este discorreu que desta forma, o povo surge também como 

objeto nas mãos do governo. 

É fato que em nenhum período da nossa história tivemos um país sem tensões na área 

educacional, sem analfabetos, sem situações de fracasso escolar e crianças fora da escola. 

Exclusões existem desde seu início e essas ocorrências caracterizam um sistema de ensino que 

ainda está longe de alcançar os objetivos desejados, especialmente o de promover a igualdade 

para todos. 

Com relação às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, 
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especificamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 

representou um primeiro marco na luta dessas pessoas pela questão educacional, quando 

propõe uma educação para todos. Traz sua contribuição aos direitos do homem, garantindo os 

direitos individuais, na proposição da cidadania, educação, liberdade religiosa, política e 

abominando toda forma de escravidão e dominação. Na trajetória da luta das PNEEs e suas 

famílias pela educação, acrescenta-se um outro documento que veio contemplar esse ensejo: a 

Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 1988, em seu Título II, cap. 

II, art. 6, determina: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. A Lei Maior também estabelece, em seu Título VIII, Cap. III, 

Seção I, art 205, que: 

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. 

Ao ser contemplada como direito de todos e dever do Estado, pressupõe-se que o 

sistema educacional promova a igualdade de oportunidades entre todos, na perspectiva de 

atender ao que determina a Constituição. Também de relevante importância no âmbito da 

educação, emerge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 1996. 

Sendo colocada no patamar do direito social, a educação torna-se uma prerrogativa 

essencial ao desenvolvimento da sociedade e da construção da identidade do sujeito. Souza 

(2004), em sua ótica, refere:  

[...] o processo educativo pode ser autêntico. Para atingir essa autenticidade, tem que 
atentar a todos os aspectos do contexto em que se podem acontecer os processos 
educativos e a todas as dimensões (econômicas, políticas, interpessoais, 
institucionais, cognitivas e pessoais, entre outras) dos sujeitos (educadores e 
educandos) envolvidos. Todas as dimensões e aspectos do ser humano e de sua 
sociedade. (SOUZA, 2004, p. 16) 

A educação, como fenômeno social assume responsabilidades que vão desde o 

processo ensino-aprendizagem à formação do sujeito consciente. Esse sujeito consciente, que 

se coloca à frente dos problemas do seu tempo, se socializa, se compromete com o outro e 
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com o meio em que vive. A esse respeito, Freire (2006) assim se refere: 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 
libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a 
quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 
espacializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos 
conscientes” e na consciência como consciência internalizada do mundo (FREIRE, 
2006, p. 77). 

Essa educação não se remete apenas aos ciclos básicos, consagrados e estagnados. Ela 

tem uma dimensão maior, onde o sujeito é passível de aprendizagem permanente, e este fato 

perpassa novamente pela questão da construção da identidade, por se constituir de algo 

dialético, o qual depende da permanente relação com o outro.  

É importante ressaltar que a questão da identidade - vista anteriormente pela ótica da 

socialização primária - não se limita apenas aos primeiros anos de vida dos sujeitos; alguns 

autores têm interessantes posturas a esse respeito. De acordo com um relevante conceito de 

Hall (2003), a mesma é construída durante toda a vida do sujeito, através de processos 

inconscientes. Para Hall, ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo. 

Percebe-se que as velhas identidades que estabilizavam a sociedade estão em decadência, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até então considerado 

um sujeito unificado. Para ele, o sujeito pós-moderno não possui identidade perene, fixa, 

imutável, e sim: “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’; formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2003, p. 13). Por esse prisma, o sujeito assume 

diferentes identidades em diversos momentos, e elas não estão reunidas, em torno de um “eu” 

coerente. Esse processo compreende momentos históricos do sujeito e suas relações com os 

mesmos e se imbrica com as transformações culturais aos quais estão submetidos. 

Segundo Silva, a construção da identidade é tanto simbólica quanto social (SILVA, 

2000, p. 10). Para ele, as questões do multiculturalismo e da diferença tornaram-se, nos 

últimos anos, centrais na teoria educacional crítica e até mesmo nas pedagogias oficiais (op. 
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cit, p.73). Silva alega que mesmo sendo “consideradas temas transversais, são reconhecidas 

como questões de conhecimento legítimas, e que o multiculturalismo apóia-se em um vago e 

benevolente apelo à tolerância e ao respeito para com a diversidade e a diferença” (op. cit, 

p.73). Esse é um aspecto carecedor de observação, para não suscitar equívocos nas questões 

relacionadas às PNEEs: a tolerância é algo perverso em relação à qualquer pessoa e disso elas 

absolutamente prescindem. Não há o que se tolerar, e sim, o que se respeitar.  

Skliar conclama à reflexão quando diz que “Temos que nos interrogar principalmente 

sobre a política de tolerância, colocando a ênfase nas ambigüidades dos  diferentes regimes de 

tolerância que a humanidade vem construindo” (SKLIAR, 2001, p. 40). Quanto ao respeito, o 

autor destaca que “a escola inclusiva parece focalizar o respeito não no sentido exterior, do 

que está fora, mas especificando as condições daquilo que será estar dentro” (op. cit, p. 40). 

As pessoas com necessidades educacionais especiais, como quaisquer outras, têm sua história, 

identidade, objetivos; têm sua cultura e uma perspectiva de trajetória de vida que muitas vezes 

é tolhida por atitudes de intolerância e segregacionismo dos indivíduos que, sob a bandeira da 

dita “normalidade” se colocam como detentores de uma verdade que apenas reflete uma 

hegemonia perversa. 

 Esse contexto, por sua vez, expande a participação da escola pelo fato de poder 

contribuir nessa importante construção a respeito da diferença - enquanto todos diferentes - na 

perspectiva da socialização, ampliação e preservação da cultura local. A respeito da 

participação das escolas, Costa tem uma interessante opinião: “Considero as escolas e seus 

currículos como territórios de produção, circulação e consolidação de significados, como 

espaços privilegiados de concretização da política de identidade” (COSTA, 2001, p. 9). Para a 

autora, quem tem uma política forte neste sentido, impõe suas representações ao mundo, o 

universo simbólico de sua cultura particular. Costa também destaca a importância ideológica 

na elaboração da política pública brasileira ao discorrer:  
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É crucial para professoras, professores e governantes de um país que, ao mesmo 
tempo em que concentra expectativas de se tornar uma das potências mundiais do 
século XXI, continua a praticar e a sofrer todos os efeitos nocivos das antropófagas 
políticas de identidade neocolonialista e imperialista (COSTA, 2001, p. 9 e 10). 

No tocante ao neoliberalismo, Gentili (2001) destaca um aspecto de importância 

fundamental para que se possa compreender a natureza e o sentido que o mesmo assume no 

contexto do sistema mundial:  

O neoliberalismo expressa uma saída política, econômica, jurídica e cultural 
específica para a crise hegemônica que começa a atravessar a economia do mundo 
capitalista como produto do esgotamento do regime de acumulação fordista iniciado 
a partir dos anos 60 e começo dos anos 70 (GENTILI, 2001, p.230). 

Para este mesmo autor, isto traduz a premissa de restabelecimento da hegemonia 

burguesa no cenário desta nova configuração do capitalismo em um âmbito global. Ele surgiu 

como reação e alternativa histórica à crise fordista, e definiu um processo de reestruturação do 

capitalismo de uma forma mundial, assim como uma nova estrutura hegemônica político-

ideológica. Essa nova estrutura não se resume, porém em uma nova ordem apenas econômica 

e política, mas em uma nova ordem cultural. O pós-fordismo caracterizou-se pela 

cristalização de um modelo social estruturalmente dualizado: 

As sociedades dualizadas - sociedades de ‘ganhadores’ e ‘perdedores’, de ‘insiders’ 
e ‘outsiders’, de ‘integrados’ e ‘excluídos’ – longe de apresentarem-se como um 
desvio patológico, [...] constituem hoje uma evidência indisfarçável na normalidade 
que regula o desenvolvimento contemporâneo das sociedades ‘competitivas’ 
(GENTILI, 2001, p.234). 

A sociedade dualizada é uma sociedade na qual existe diferenciação em relação à 

própria cidadania, negando reconhecidamente os preceitos democráticos. 

No cenário educacional o neoliberalismo põe em prática um conjunto de estratégias 

para manter a mesma hegemonia e dualidade no ensino, já referidas anteriormente, com a 

intenção de não fornecer para a maioria da população uma educação de qualidade, pública e 

democrática. Para isso, despolitiza a educação e a trata como mercadoria. A esse respeito, 

Silva (1994) alerta que essa política precisa ser vista não só nos aspectos de luta para 

obtenção de recursos materiais e entre visões alternativas de sociedade, mas como luta para 

criar categorias, noções e termos com a finalidade de definir a sociedade e o mundo. 
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Uma nova concepção de educação se faz necessária, frente às imensas dificuldades 

que se vislumbram no cenário educacional brasileiro. A partir do cumprimento de um direito 

legítimo - o direito à educação -, o qual de forma alarmente é negado, e de uma política 

educacional coerente com a necessidade da população, a educação passará a exercer o seu 

papel social, fornecendo meios para todos os sujeitos construírem não só a sua cultura, mas a 

sua identidade. Essa identidade se refletirá num sujeito consciente de seus direitos e deveres, 

no exercer de uma cidadania plena, no exercitar uma prática democrática e solidária. 

1.3 Encontros e desencontros no caminho da inclusão: tensões, conflitos e diversidade de 

interpretações 

Os ambientes de convivência humana são os mais diversificados possíveis e os 

ambientes de ensino e aprendizagem não fugiriam a essas características, e nesta ótica, as 

ocorrências de exclusão e as idéias de inclusão necessitam de uma melhor compreensão, na 

medida em que as idéias permeadoras destas atitudes são de natureza social, realizadas pelos 

homens, refletidoras de seus conteúdos introjetados, sua própria cultura. 

Como exclusão é um tema amplo e complexo, é prudente elaborar algumas 

delimitações e entre elas, destaca-se a exclusão social a qual é definida3 como processo sócio-

histórico caracterizado pelo recalcamento de grupos sociais ou pessoas, em todas as instâncias 

da vida social, com profundo impacto na pessoa humana, em sua individualidade. Uma outra 

definição, da autoria de Cristóvão Buarque (2004), anuncia: 

 

 

                                                
3 Revista Eletrônica: conteúdo Escola: O Portal do Educador. Artigo: Exclusão Social. Que bicho é esse? 
Disponível no endereço eletrônico: http://www.conteudoescola.com.br/site/content/95/36. Acesso em abril de 
2007.  
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[...].um processo (apartação social) pelo qual denomina-se o outro como um ser ‘à 
parte’, ou seja, o fenômeno de separar o outro, não apenas como um desigual, mas 
como um ‘não-semelhante’, um ser expulso não somente dos meios de consumo, dos 
bens, serviços, etc., mal do gênero humano. É uma forma contundente de 
intolerância social[...] ( BUARQUE, 2004, p. 6). 

Evidencia-se, a partir dessas definições, que a exclusão nada mais é que um produto 

social perverso, no qual o homem afasta, segrega, e impede o usofruto dos direitos do seu 

semelhante. Como conseqüência, o sujeito se torna impedido de exercer sua cidadania plena, 

de participar das decisões importantes em seu país, é privado em seus direitos, e na maioria 

das vezes deles não tem nenhum conhecimento. A exclusão é considerada por Amaro (2003) 

como multidimensional e apresenta seis vertentes, quais sejam: do ser, do estar, do fazer, do 

criar, do saber e do ter. A partir desta multidimensionalidade, constata-se a relevante perda à 

qual se impõe o ser humano, quando lhe é forçada a exclusão, tolhendo sua vida em todos os 

aspectos, subtraindo-o das condições de oportunidades e convivência. 

 Como já foi relatado, desde o início a educação no Brasil se constituiu de forma 

excludente e mesmo quando foram tomadas iniciativas visando estender o processo educativo 

às pessoas consideradas deficientes, estas também se apresentaram com o mesmo caráter de 

exclusão. A criação de escolas e classes especiais, apesar do esforço visando a oferta 

educativa às PNEEs, faziam com que estas freqüentassem a escola de forma separada das 

crianças ditas normais. Vizim assume que “a educação especial tem priorizado a discussão 

dos aspectos acadêmicos, apesar de estar envolvida com questões que ultrapassam os limites 

dos contextos educacionais” (VIZIM, 1994, p.7).  

Ao contrário dessa segregação, a idéia da inclusão propõe o respeito às diferenças, o 

conviver com a diversidade, considerada como um fator de enriquecimento pessoal e social. 

Na perspectiva da diversidade, retomam-se as concepções de diferença e a necessidade de 

respeito entre os indivíduos assim denominados, para se poder abordar a temática da inclusão 

e especificamente, a escolar.  
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A esse respeito Souza tece a seguinte opinião: 

A questão da diversidade cultural evidencia, portanto, o problema das possibilidades 
da convivência inter e intragrupal das diferenças etnoculturais, de gênero, de 
religiões, de perspectivas políticas, redução das diferenças econômico-sociais e 
superação das exclusões (SOUZA, 2004, p.102). 

Os vários tipos de diferença – de gênero, etnia, cultura, religião, preferências sexuais, 

enfim, os conceitos de diversidade e multiculturalidade vêm sido debatidos e desvelados, 

numa clara demonstração que os velhos paradigmas da modernidade são cada vez mais 

contestados e que novos valores deverão substituí-los. Alguns autores abordam esse tema sob 

óticas diferentes, através de concepções diversas sobre o processo inclusivo. Carvalho refere 

que “há um sentimento de que o acolhimento à temática da diversidade não é suficiente para 

superar as formas dominantes de instituição do outro” (CARVALHO, 2008, p. 27). Werneck 

(2000) afirma que para romper com esses padrões, a escola necessita de ressignificação, 

precisando ser:  

Local onde as gerações se encontram, se entendem e se reconhecem como parte de 
um TODO4 indivisível, desenvolvendo juntos a técnica, a intuição, a criatividade, a 
flexibilidade e a arte de formar, entre si, parcerias indispensáveis ao futuro da nação 
(WERNECK, 2000, p. 31).  

A mesma autora vai além, quando propõe que para que a escola inclusiva tenha 

sucesso é necessário que haja uma transformação na sociedade e que esta se torne, também, 

inclusiva5. Para ela, (op.cit, p. 84) “é baseada na singularidade e no reconhecimento das 

qualidades individuais e nos tipos de inteligência que se dará a construção de um mundo 

inclusivo”. Sassaki (2003, p.17) propõe que para uma sociedade se faça para todos, ela deve 

obedecer a alguns princípios: 1) celebração de diferenças; 2) direito de pertencer; 3) 

valorização da diversidade humana; 4) solidariedade humanitária; 5) igual importância das 

minorias; 6) cidadania com qualidade de vida. 

Independentemente do período em que as idéias de integração e de inclusão 

                                                
4 Grifo do autor 
5 Sociedade inclusiva é uma proposta documentada pela ONU em 14 de dezembro de 1990, através da Resolução 
45/91 da Assembléia Geral das Nações Unidas. 
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ocorreram, equívocos a respeito das suas conceituações acontecem até a atualidade e 

continuam gerando distorções, incrementando as dificuldades já existentes. O que se faz 

necessário é uma mudança cultural no seio das instituições de ensino para que recebam a 

todos os alunos que a buscam, sem diferenciá-los. A acessibilidade universal é fator 

preponderante para a inclusão. Essa mudança cultural nas instituições revela-se como um dos 

fatores preponderantes na garantia do processo inclusivo, pois seu maior referencial está no 

fato de não ser a pessoa deficiente a se adaptar à escola e sim a escola passar a ter a obrigação 

de fornecer todos os elementos dos quais a pessoa necessita para dela poder usufruir, em seu 

pleno direito. Isso se opõe a uma das características da integração, na qual o aluno com 

deficiência é quem teria de se adaptar às condições impostas pela escola. 

Quanto à integração, Mantoan (2006, p. 18) a define como “a inserção de alunos com 

deficiência nas escolas comuns”, porém refere que o termo também é empregado para 

designar a presença de alunos em escolas ou classes especiais. A mesma autora a considera 

como “um conjunto de meios e estratégias que permitem a uma pessoa interar-se numa 

realidade que não se põe em questão e que acolhe a quem se modificar” (Ibidem, p. 19). Outra 

visão a esse respeito é defendida por Sassaki (2003), que considera a integração e a inclusão 

como modos de inserção, distinguindo-os, no entanto em conceituações diferentes: na 

integração é bastante evidente o sujeito ser o responsável por sua própria inserção e a escola 

eximir-se de qualquer responsabilidade, seja ela pedagógica ou não. Barros e Marques (2005) 

destacam que a preparação do professor para receber este aluno vai além da questão da 

própria aceitação, pois existem barreiras, não só no aspecto arquitetônico quanto no 

psicológico, no que se refere às atitudes. Na inclusão, o processo ocorre de forma inversa.  

Um dos aspectos mais importantes em relação ao desenvolvimento de qualquer 

criança se refere à socialização, a qual permite que ela se descubra, aprimore seus 

relacionamentos e aprenda com o contato com os outros através da construção de sua 
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identidade. Essa relação dialógica é extremamente vivenciada na escola e na ausência da 

mesma, sérios prejuízos se sedimentam no desenvolvimento neuropsicomotor e na construção 

da socialização primária de cada criança. 

Dessa forma, a inclusão surge como uma oportunidade de proporcionar às crianças um 

convívio solidário, fraterno, afetivo, gerador de vários benefícios às PNEEs, pelo seu 

alicerçamento em valores morais, atualmente quase relegados ao esquecimento. Não obstante, 

é relevante não colocar a escola como a salvadora dos problemas sociais que enfrentamos. 

Candau chama a atenção para este fato com bastante propriedade ao discorrer: 

É necessário destacar que emerge nesta década, de novo, uma perspectiva 
‘salvacionista’, ‘messiânica’, que encara a educação e a escola como a grande 
responsável pela superação das contradições da sociedade e do sistema vigente 
(CANDAU, 2006, p. 54). 

Oportunamente, esta mesma autora (2006) elabora uma questão no sentido de como se 

deve promover na escola e em outros contextos educativos, práticas que articulem igualdade e 

diferença, e que estejam relacionadas a movimentos mais amplos, os quais contribuam com a 

construção de sociedades diversas das atuais, mais justas e democráticas. 

Existem muitos fatores que são apontados como elementos dificultantes do processo 

de inclusão. Entre eles destacam-se; a) Insegurança de muitos professores, associada ao 

despreparo profissional; b) Falta de acessibilidade necessária a alunos com deficiência física, 

e em alguns casos, com deficiência visual; c) Ausência de um projeto político-pedagógico 

voltado à inclusão; d) Estagnação do modelo educativo; e) Modelo ultrapassado da prática 

pedagógica. f) Ausência de Humanização em todos os níveis, entre outros. 

Sobre a escola inclusiva, Rodrigues discorre: 

É uma ruptura com os valores da escola tradicional. Rompe com o conceito de um 
desenvolvimento curricular único, com o de aluno padrão e estandardizado, de 
aprendizagem como transmissão, de escola como estrutura de reprodução. 
(RODRIGUES, 2005, p. 60). 

A partir dessa premissa, retomam-se as idéias de uma ressignificação da escola como 

fator de fundamental importância para a inclusão escolar obter sucesso. Não se concebe um 
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processo inclusivo sem a devida participação, nessa ressignificação, de todas as pessoas 

envolvidas com a escola: gestores, professores, funcionários, alunos e a própria comunidade 

em seu entorno. 

No tocante a esses problemas, Souza (2004, p. 116)  assim se pronuncia: “Há, 

portanto, uma complexa exigência para esta luta: a mobilização e a organização dos 

oprimidos, excluídos, subordinados, interditados, uma nova ética de respeito entre os 

diferentes”. 

Delors compactua com esta idéia ao afirmar: “Há necessidade de um processo de 

reconhecimento e respeito das diferentes identidades dos alunos e uma cultura institucional 

que aproveita estas diferentes identidades para o benefício da educação de todos” (DELORS, 

2006, p. 7).  

As tensões relativas ao binômio inclusão-exclusão, segundo Candau (2006), estão 

vinculadas à questão da igualdade-desigualdade social das sociedades nas quais vivemos. No 

entanto, esta problemática está imbricada nas tensões entre igualdade-diferença que vêm 

sendo palco de amplas discussões atualmente no mundo. 

A respeito desse binômio identidade/diferença, Silva (2000) chama a atenção no 

sentido de que: 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 
operações de incluir e de excluir. [...] se traduzem em declarações sobre quem 
pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e sobre quem está 
excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras (SILVA, 2000, p. 82). 

Para Silva, essa demarcação tem uma arraigada relação com as questões de poder. 

Dividir o mundo social em “nós” e “eles” é classificar, e isto significa não só dividir, mas sim 

hierarquizar, determinar valores. Nas oposições binárias, uma delas é privilegiada. O mesmo 

autor chama a atenção para o risco de fixar uma identidade como norma, fato que hierarquiza 

identidades e diferenças. Para ele, “a normalização é um dos processos mais sutis pelos quais 

o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença”. [...] “ a força da identidade 
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normal é tal que ela nem sequer é vista como uma  identidade, mas simplesmente como a 

identidade” (op. cit, p. 83). 

Portanto, sem um esforço coletivo e a adoção de políticas públicas sérias e 

responsáveis, a inclusão tende ao fracasso, seja por força dos jogos de poder, pela manutenção 

dos velhos paradigmas, fazendo com que as pessoas sejam forçadas à velha normalização, 

seja por apenas fazerem parte de um esquema de aprendizagem de “faz-de-conta” no qual o 

direito ao ensino, à liberdade, à democracia e principalmente às oportunidades seja mais uma 

vez, negado. 



CAPÍTULO 2 - CONCEPÇÕES ORIUNDAS DA FORMAÇÃO INICIAL À 
FORMAÇÃO INCLUSIVA EM UMA PERSPECTIVA DE 
HUMANIZAÇÃO NA EJA 

O professor de EJA se faz sozinho, com sua vivência. 
Professora de EJA, da Rede Municipal do Recife 

2.1 A formação de professores da Educação de Jovens e Adultos e a perspectiva de 

humanização 

A junção de duas temáticas com tão amplas perspectivas não é uma tarefa de fácil 

execução. A formação de professores, numa visão geral, abrange da formação inicial à 

formação continuada e aborda aspectos que vão desde a composição curricular às questões 

políticas, permeando esse universo, temas como: pedagogia, licenciatura, curso normal, 

formação do profissional, identidade profissional, pensamento do professor, prática docente, 

prática pedagógica, entre outros. De acordo com Barcelos (2006), no país praticamente não 

existe uma formação de professores específica para a EJA, tendo em vista que na maioria dos 

cursos de pedagogia, a Educação de Jovens e Adultos é abordada em uma disciplina de 

caráter eletivo, ocasionando uma situação em que muitos(as) pedagogos(as) concluam seus 

cursos sem adquirirem a noção dessa modalidade de ensino. No âmbito de formação para 

EJA, como refere Soares, “a habilitação em jovens e adultos é rara nos cursos de graduação 

brasileiros” (SOARES, 2006, p. 133). 

De acordo com Batista Neto (2006), “a problemática da formação de professores de 

EJA está envolta por uma cadeia lógica que contempla e articula reforma do Estado à reforma 

educacional” (BATISTA NETO, 2006, p 103). O autor também considera o processo de 

formação paradoxal, denominando-o de Paradoxo da Reforma Educacional, caracterizado 

pela elevação das exigências de qualificação docente, e pela complexidade do ato educativo 
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decorrente dos avanços na área do conhecimento pedagógico. Relata ainda uma pesquisa 

realizada por Juan Madrigal, em 2002, a qual constatou que a maioria dos professores que 

atuam na EJA foi, e está sendo formada para atuar com crianças na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

As Diretrizes Nacionais assim conceituam a Educação Básica de Jovens e Adultos: 

Aquela que possibilita ao educando ler, escrever e compreender a língua nacional, o 
domínio dos símbolos e operações matemáticas básicas, dos conhecimentos 
essenciais das ciências sociais e naturais, e o acesso aos meios de produção cultural, 
entre os quais o lazer, a  arte, a comunicação e o esporte. (GADOTTI, 2007, p. 
119).10 

Esse conceito “amplia-se, ao integrar processos educativos em diversas dimensões, 

tais como: conhecimento, práticas sociais, trabalho, problemas coletivos, construção da 

cidadania” (GADOTTI, 2007, p. 119). 

De acordo com Freire, (2007) a Educação de Adultos “viveu um processo de 

amadurecimento que transformou a compreensão que dela tínhamos poucos anos atrás” [...]. 

Para este autor, “seu conceito vai se movendo na direção do de Educação Popular na medida 

em que a realidade começa a fazer algumas exigências à sensibilidade e à competência 

científica dos educadores e educadoras” (FREIRE, 2007, p. 15). Para Freire, uma dessas 

exigências se deve à compreensão crítica dos educadores a respeito do que ocorre no 

cotidiano do meio popular, pois não se podem pensar procedimentos didáticos e conteúdos 

sem este conhecimento. Sem ele, como diz Barcelos “pode-se até estar alfabetizando pessoas, 

contudo, em quase nada se contribui para que estes homens e mulheres sintam-se integrantes e 

integrados no/do processo ecológico e social” (BARCELOS, 2006, p. 49). Neste caso, nega-se 

o direito das pessoas serem condutores (as) de suas próprias vidas. O saber dos alunos de EJA 

                                                
10Documento elaborado em 1994 pela Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, da 
qual participavam: Antonio Carlos Mendes Gomes, Célio da Cunha, Cláudio Roberto Mendonça 
Schiphorst, Consuelo Luiza Gonzalez Jardon, Divonzir Arthur Gusso, Jose Peixoto Filho, Leandro 
Rossa, Leila Guimarães Abreu, Maria Aglaê de Medeiros Machado, Mariana Reis Raposo, Marisa 
Antonia Pereira Moacir Gadotti, Normando Batista santos, Paulo Sérgio Barbosa Pirassol, Pedro 
Berjamim Garcia, Ricardo Young Silva, Sérgio Haddad e Sônia Maria Portela Kruppa. 
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é valorizado e destacado por vários autores (FREIRE, 2005; BARCELOS; 2006, GADOTTI, 

2007). Sem a valorização e utilização deste saber, não há possibilidade de uma relação 

dialógica, de equidade, necessária ao processo de ensino-aprendizagem na EJA, pois os(as) 

educadores(as) necessitam demonstrar respeito à condição cultural dos alunos. Gadotti afirma 

que “o sucesso de um programa de educação de jovens e adultos é facilitado quando o 

educador é do próprio meio” (GADOTTI, 2007, p. 32). Por conhecer a cultura local, o 

educador apresenta mais condições de diálogo, de compreensão. Para este autor,  

Ler sobre a educação de adultos não é suficiente. É preciso entender, conhecer 
profundamente, pelo contato direto, a lógica do conhecimento popular, sua estrutura 
de pensamento em função da qual a alfabetização ou a aquisição de novos 
conhecimentos tem sentido (op.cit, p. 32). 

Giroux (1997) compartilha com as idéias de Gadotti e reforça essa relação dialógica 

entre o aluno e o meio cultural ao qual pertence, ao afirmar que as salas de aula e as escolas 

não são isoladas da sociedade mais ampla na qual vivemos. Para este autor “As técnicas 

pedagógicas utilizadas para o ensino da escrita e do pensamento crítico perdem o significado 

caso não incorporem o "capital cultural” que estrutura a vida dos estudantes” (GIROUX, 

1997, p. 108).  Para isso ocorrer, no entanto, é necessária uma pedagogia comunicativa, que 

promova diálogos produtivos, o que só se consegue mediante relações sociais democráticas 

em salas de aula, abstraindo qualquer relação de poder, eliminando a geração de medo e 

intimidação. 

Freire (2007) constata que a Educação de Adultos, se transformando em Educação 

Popular, tornou-se mais ampla, apresentando caráter mobilizador. A prática educativa sendo 

prática política, não se permite limitar aos processos escolares. Portanto, “são da maior 

importância para a formação dos grupos populares certos conteúdos que o educador lhes deve 

ensinar, quanto às análises que eles façam da sua realidade concreta” (FREIRE, 2007. p.16). 

 Há uma celebração dessa idéia por parte de Giroux quando este enfatiza que: 

“qualquer forma viável de escolarização precisa ser informada por uma paixão e fé na 
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necessidade de lutar no interesse de criar-se um mundo melhor” (GIROUX, 1997, p. 41). Em 

sua concepção, o mais importante é ensinar aos estudantes a pensarem de forma crítica, a 

aprenderem a validar suas experiências e compreenderem a necessidade de lutar tanto de 

forma individual quanto coletiva por uma sociedade mais justa. 

Nesta ótica, a Educação Popular facilita a compreensão que grupos e movimentos 

sociais devem ter sobre as suas próprias experiências, promovendo a superação do senso 

comum pelo conhecimento mais crítico, o que implica viver e entender a História. Okech, ao 

participar de uma oficina temática sobre documentação e capacitação de educadores (as) de 

adultos, na Assembléia Mundial do ICAE11, concluiu que “esta oficina fez notar a frágil 

situação da profissionalização de educadores de adultos em nível internacional. Não tem 

havido progressos nos últimos anos” (OKECH, 2002, p. 215). 

No âmbito da formação, várias questões como condições de trabalho são apontadas 

como focos de discussão. A valorização do profissional da educação perpassa por questões 

político-administrativas que estão longe de colocar esse profissional no patamar por ele 

almejado. Delors (2006) indica como uma necessidade oferecer condições de trabalho e 

remuneração satisfatórias aos professores. Cunha chama a atenção para a realidade em que a 

formação ocorre, seu contexto histórico e dinamicidade do processo, fazendo ver a 

importância da vivência para sua construção: 

A formação do educador é um processo, acontecendo no interior das condições 
históricas em que ele mesmo vive. Faz parte de uma realidade concreta determinada, 
que não é estática e definitiva. É uma realidade que se faz no cotidiano (CUNHA, 
2004, p.169). 

Em sua pesquisa sobre formação dos professores de EJA no México, Juan Madrigal 

Goerne evidenciou oito eixos de análise, que foram considerados como parâmetros 

constitutivos da profissão que se relacionam entre si. São eles: o marco teórico, cuja busca se 

pautou a partir da sociologia das profissões; o ofício, que se reportou às competências dos 

                                                
11 ICAE - International Council for Adult Education.  
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professores; o corpo teórico sistemático e a circulação do conhecimento; o código ético, que 

se constituiu na valorização do trabalho; as condições salariais e de trabalho, que formaram a 

base material para a manutenção da profissão; a organização entre os colegas, onde se 

localizavam as organizações classistas; o reconhecimento social, por parte dos vários setores 

da sociedade; a institucionalidade, que se referiu à consistência dos programas de formação e 

finalmente, a relação com a Educação Superior, que se traduziu com sua oferta de formação 

(GOERNE, 2002, p. 48-62). 

Nóvoa chama a atenção para a profissionalização dos professores quando discorre: 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no 
quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar 
paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que 
assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 
participem como protagonistas na implementação de políticas educativas (NÓVOA, 
1992, p.27). 

Para este autor a formação não se dá acumulando cursos e conhecimento, mas através 

de uma reflexão crítica sobre o seu trabalho, sua prática, e sobre uma construção e 

reconstrução contínua de sua identidade. A exemplo de Tardif (2002), Nóvoa também 

preconiza que a formação ocorre pela mobilização dos vários tipos de saberes que o professor 

vai adquirindo ao longo da sua vida. Compartilha, portanto com Zeichner (1993) e Schon 

(2000), quando evidencia a necessidade da reflexão crítica sobre a sua prática. Zeichner 

(1993) enfatiza que o termo ensino reflexivo não quer dizer que os professores não devem 

refletir apenas pelo modo como aplicam nas práticas as teorias  geradas em outros locais. O 

que ele recomenda é que os professores critiquem e desenvolvam a sua prática a partir das 

suas reflexões solitárias  e em conjunto na e sobre a ação. 

Nessa perspectiva evidenciam-se a complexidade e as necessidades existentes na área 

de formação de professores e ao mesmo tempo, o longo caminho a percorrer para que se atinja 

um nível de formação compatível com as suas necessidades. Batista Neto aponta o significado 

oficial dado à Educação de Jovens e Adultos dessa forma:  
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A EJA  destina-se às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade nos seus 
estudos da Educação Básica na idade própria, caracterizando-se por cursos cuja 
avaliação dos conhecimentos adquiridos é feita no decorrer do processo de ensino 
(BATISTA NETO, 2006, p. 99, 100). 

Porém, este mesmo autor reconhece que não há consenso em relação ao seu 

significado, quando se confrontam documentos como a LDB e o expedido pelo ICAE. Traz o 

comentário que a LDB se constitui uma ameaça à EJA, pelo seu reducionismo ao campo da 

escolarização e pela manutenção do caráter supletivo, preservando a oferta de exames que 

sancionam estudos, reforçando o perfil compensatório da EJA. 

Uma outra questão a ser observada na formação dos professores de EJA é o fato desse 

profissional ser mediador no processo de construção da identidade dos alunos, principalmente 

dos jovens, pois ela é prerrogativa de sucesso, de auto-afirmação. No entanto, para o professor 

essa formação não se dá de forma instantânea; ela faz parte de um complexo processo, o qual 

muitas vezes se mostra árduo e distante, pelas condições nas quais ocorre. Ser mediador na 

construção da identidade dos sujeitos requer uma qualificação nem sempre acessível a estes 

profissionais. 

A constituição da EJA, segundo o Parecer 11/2000 é assim estabelecida: 

A rigor, as unidades educacionais da EJA devem construir, em suas atividades, sua 
identidade como expressão de uma cultura própria que considere as necessidades de 
seus alunos e seja incentivadora das potencialidades dos que a procuram. (CURY, 
2000, p.84) 

Essa prerrogativa reforça, em seu bojo, a necessidade que o professor de EJA tem de 

conhecer cada aluno, suas dificuldades e principalmente, suas potencialidades, tendo em vista 

cada um ser possuidor de uma identidade própria. Além disso, a construção da identidade 

institucional requer uma série de debates e reflexões para viabilizar essa estruturação. Há 

necessidade das instituições proverem as condições adequadas para o desenvolvimento, 

respeitando a cultura local e se identificando com a mesma. A constituição da EJA, segundo o 

mesmo parecer, ainda propõe que as instituições “[...] devem promover a autonomia do jovem 

ou do adulto de modo que eles sejam sujeitos do aprender a aprender em níveis crescentes de 
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apropriação do mundo do fazer, do conhecer, do agir e do conviver” (CURY, 2000, p.84). 

Essa proposta valoriza o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado, estimula a sua 

socialização e reforça cada vez mais a construção de sua identidade.  

Na perspectiva crítica de Giroux (1997), mesmo que as escolas reproduzam a 

sociedade dominante, estas podem educar os estudantes a fim de torná-los cidadãos não só 

ativos, mas críticos. Para isso ocorrer, há uma necessidade de entender como esta cultura 

dominante se mobiliza para invalidar as experiências culturais das “maiorias excluídas”. Para 

este autor a resposta para essa questão encontra-se “revelando-se os mitos, mentiras e 

injustiças no cerne da cultura escolar dominante e construindo-se um modo crítico de ensino 

que empregue, e não exclua a história e a prática crítica” (GIROUX, 1997, p. 39). Esse 

posicionamento forma uma premissa de relevância quando se trata da Educação de Jovens e 

Adultos , na medida em que esta  própria população requer uma formação específica. Trata-

se, em sua maioria, de adultos ou jovens trabalhadores(as), cujas jornadas são exaustivas e 

chegam cansados(as) à escola, ou trabalhadores que atuam em horários que se alternam, 

prejudicando o comparecimento regular, donas-de-casa, que há muito não frequentam a 

escola. A partir da elaboração e publicação do Parecer 11/2000 do CNE, também tiveram 

acesso a esta modalidade de ensino as pessoas com necessidades educacionais especiais. Uma 

população diversificada como essa, provavelmente está ao largo de toda essa discussão 

política, dessa correlação de forças, poder e hegemonia, e portanto, distante da noção de seus 

direitos de participação e reivindicação. Para Giroux, 

Ao expandir a noção de educação e estender as possibilidades de atividade 
pedagógica a uma variedade de esferas sociais, os educadores críticos podem tornar 
as políticas, discursos e práticas de escolarização abertas à crítica, e, assim, 
disponíveis a um maior número de pessoas que, de outra forma, são geralmente 
excluídas de tal discurso (GIROUX, 1997, p. 251). 

Essa perspectiva crítica, no entanto, torna-se cada vez mais distante dos professores 

(as) que atuam na EJA pela própria deficiência no seu processo de formação. Na opinião de 
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Leis (2005) na América Latina e no Caribe predominam as democracias insuficientes, 

caracterizadas pelo autoritarismo ou paternalismo do poder, a corrupção, a impunidade e os 

obstáculos ao acesso à justiça e à participação cidadã. Para este autor, setores importantes da 

população não possuem uma cultura política democrática, são apáticos não crêem no sistema 

político, desconhecem os modos de participação como cidadãos e seu poder de decisão 

eleitoral.  

Nesta ótica, percebe-se a necessidade de colocar a democracia como central nos 

debates sobre educação para os direitos humanos, para formar alunos conscientes de sua 

participação cidadã, pois nestas sociedades a cidadania está relegada a uma ínfima 

participação no desenvolvimento sócio-econômico, ou dele excluída. Leis também destaca 

que a Educação Popular em direitos humanos “supõe a combinação de modalidades formais e 

não formais em ofertas educativas em uma íntima relação com as realidades, aspirações e 

necessidades dos setores sociais com os quais se trabalha” (LEIS, 2005, p. 41). Yougman 

(2000) denuncia que a CONFITEA12 V da UNESCO, realizada em Hamburgo, não 

reconheceu adequadamente a importância dos educadores de adultos para pôr em execução as 

estratégias sugeridas.  A Conferência também se refere ao atendimento pedagógico das 

pessoas com necessidades educacionais especiais (YONGMAN, 2000, p. 315). 

Por outro lado, com a não formação específica para EJA, inicia-se uma série de 

dificuldades em relação ao atendimento pedagógico das PNEEs. Se praticamente não há essa 

formação, a quase ausência de pesquisas nessa temática dificulta bastante a qualificação na 

perspectiva da formação continuada. São desafios e barreiras que se evidenciam, porém não 

se constituem em prerrogativas para serem considerados intransponíveis; ao contrário, por 

serem desafiadores, constituem-se em estímulos que impulsionam novos olhares e atitudes no 

âmbito pedagógico. Sobre a EJA, Cury (2000) assim se pronuncia:  

                                                
12 CONFINTEA - Conferência Internacional de Educação de Adultos. 
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Representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso e 
nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela e tenham 
sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de 
obras públicas  (CURY, 2000, p. 24). 

A partir dessa prerrogativa, a formação dos professores torna-se importante no sentido 

de sensibilizar para o reconhecimento da importância dos sujeitos, suas construções e 

colaborações para o bem público, tornando o ensino não só uma das formas de reparação 

dessa dívida social, mas também de valorizá-los. Não se pode esquecer que jovens e adultos 

que voltam a estudar têm como meta a melhoria das suas condições de vida. Gadotti afirma 

que as “precárias condições de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) 

estão na raiz do problema do analfabetismo” (GADOTTI, 2006, p. 31). 

Jamil Cury (2000) aponta que a EJA: 

Indica que em todas as idades e em todas as épocas da vida, é possível se formar, se 
desenvolver e constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores que 
transcendam os espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao 
reconhecimento do outro como sujeito.  (CURY, 2004, p.37). 

Nesse contexto, a EJA se configura como uma das formas de resgate de direitos e 

valores negados e entre estes, destacam-se a identidade e a cidadania em todas as suas 

implicações sociopolíticas. A aprendizagem de adultos se refere à aquisição de conhecimentos 

e competências, desta forma eles podem definir suas reais necessidades de aprendizagem.  

O convívio com seus pares, a socialização que vai se construindo são resgates que 

fazem todos os alunos, especialmente as PNEEs, se sentirem contempladas através das suas 

realizações e do reconhecimento social.  De acordo com Gadotti (2006), as experiências de 

Freire no Brasil geralmente se confrontavam com as experiências hegemônicas do Estado, 

gerando uma vinculação entre Educação Popular e organização política dos setores populares. 

Para alcançar finalidades como estas, a formação dos professores precisa abranger aspectos 

não só pedagógicos, mas éticos e humanísticos, os quais Souza (2004) vem fazendo emergir 

quando propõe: “Os processos educativos perseguirão respostas aos seguintes desafios e 

objetivos: resgatar a identidade social e cultural dos indivíduos e dos grupos como expressão 
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de suas diferenças e riquezas simbólicas” (SOUZA, 2004, p. 31). 

Nessa perspectiva, a formação de professores da EJA poderá se alicerçar em uma ótica 

humanística, uma visão holística, na qual o sujeito é o elemento central; ele e suas 

necessidades e potencialidades estão além dos olhares reducionistas de currículo, normas e 

regras.  

Santin relata que “A história da humanidade poder ser, com toda a segurança, 

identificada com o processo de humanização” (SANTIN, 1996, p.9). Para esse autor, nesse 

processo nunca se teve claramente definidos os valores que determinam com segurança aquilo 

que constitui o significado absoluto de humanização. O homem contemporâneo, como o 

homem do passado, se pergunta pelo ideal de humanidade, pelo significado de ser humano ou 

de ser mais humano; se ser humano é alcançar a plenitude de sua existência humana.  

O humanismo é conceituado em Houaiss13, como o movimento intelectual difundido 

na Europa durante a Renascença e inspirado na civilização greco-romana, que valorizava um 

saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de 

desenvolver as potencialidades da condição humana.  

A civilização grega foi a primeira a traçar um perfil ideal de humanidade. Não se tem, 

no entanto, traçado um modelo ideal de humanidade que abranja todos os grupos sociais, dada 

a diversidade cultural existente. Dessa forma, cada grupo cultural tem seu próprio e restrito 

ideal de humanidade, caracterizando um etnocentrismo. Os trabalhos de Röhr (2006) e 

Wachowicz (2006) apontam um ponto comum: a ênfase no humano. Esse humano pode ser 

compreendido como um conjunto infinito de potencialidades, as quais se materializam a partir 

das possibilidades históricas, sociais, psíquicas físicas e espirituais. Para esses autores, “A 

intenção educacional é a intenção de tornar o educando homem, [...] desenvolver nele o que 

tem de mais humano e que não é simplesmente resultado de sua maturação natural” (RÖHR, 

                                                
13 Dicionário Eletrônico da Língua Portuguesa 
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2006, p. 75). 

A esse respeito, Souza se posiciona: “Tornar-nos HUMANOS14 é a finalidade de nossa 

EXISTÊNCIA. Humanos, independente do gênero, da cor, da religião ou da idade. IGUAIS 

NAS NOSSAS DIFERENÇAS: pessoa-indivíduo!” (SOUZA, 2004, p. 228).  

A opinião de Diaz (2003) a respeito do desenvolvimento humano é que o mesmo 

acontece através de mudanças no sistema humano, da própria pessoa, assim como num grupo 

de pessoas situado em um determinado território. Estas mudanças são orientadas no sentido 

de corrigir condutas com a finalidade de proporcionar uma melhoria para todos. Para este 

autor, o novo século poderia ser orientado no sentido de promover a reintegração do sujeito 

com ele mesmo, da sociedade consigo mesma, entre o indivíduo e a sociedade, e entre ambos 

e o meio ambiente. 

Conviver com o outro, reconhecendo e valorizando as diferenças é uma experiência 

essencial à nossa existência e a formação dos professores da EJA não pode fugir a essa 

realidade que se impõe, sob pena de não acompanhar esta evolução.  

A perspectiva de humanização poderá ser uma premissa norteadora da formação dos 

professores visando à educação inclusiva e em especial, a Educação de Jovens e Adultos, a 

qual se vislumbra como uma das últimas oportunidades para os alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais, que passaram da chamada “idade própria”. Talvez se 

configure como um dos seus últimos recursos educativos traduzindo-se em chance de se 

colocar em condições de enfrentar o mundo numa posição de menor desigualdade social. 

Portanto, a formação dos(as) professores(as) que atuam na educação de jovens e adultos deve 

ser pautada no compartilhamento de idéias não só entre os professores; mas devem fazer parte 

desse grupo de discussão os diretores, supervisores, coordenadores. Giroux  destaca que “os 

professores precisam desenvolver um discurso e conjunto de suposições que lhes permita 

                                                
14 Grifo do autor 
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atuarem mais especificamente como intelectuais transformadores” (GIROUX, 1998, p. 29) 

Para tanto, necessitam utilizar a reflexão e a ação no intuito de  também fortalecerem os 

estudantes com os conhecimentos necessários para que tornem atuantes críticos a fim de se 

comprometerem com um mundo livre de injustiças e opressão.  

2.2 Formação continuada – uma tentativa de sanar um déficit ou um sonho a perseguir? 

A formação continuada vem sendo foco de debates desde a antiguidade. Embora 

anteriormente tenha sido denominada como “Educação Permanente”, sua origem pode ser 

encontrada na república ideal de Platão, demonstrando desse modo, uma preocupação antiga. 

Essa preocupação vem sendo retomada e ressignificada e lança uma nova forma de olhar a 

necessidade de se educar durante toda a vida. 

Tem-se registro de idéias de educação prolongada, progressiva, formando a base do 

programa educativo da Revolução de 1789, na França. Também nesse país, em 1938, 

Bachelard insistia na educação no decorrer da vida inteira. (GADOTTI, 1982) 

No Brasil, de acordo com Silva (2006), “a discussão sobre a formação continuada não 

se constitui em uma temática recente, posto que desde a década de 1980, ela se tornou uma 

das questões centrais do campo educacional” (SILVA, 2006, p. 98). Na interpretação deste 

autor: 

A formação continuada de professores no Brasil possui uma trajetória  histórica e 
sócio-epistemológica, marcada por diferentes tendências, que não se constituíram a 
priori, mas que vêm emergindo das diferentes concepções de educação e sociedade 
presentes na realidade brasileira, já que entendemos que todo e qualquer processo 
situa-se historicamente no contexto em que está inserido política e culturalmente 
(op. cit., p. 98). 

Considera Gadotti (1982) que “a educação dos educadores começa por um ato pelo 

qual o homem tem a possibilidade de ser um homem, quer dizer, decidir sobre a escolha de 
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seus fins” (GADOTTI, 1982, p.31). Concorda com Schön (2000) e Zeichner (1996) quando 

afirma que “para o educador se educar é necessária à reflexão sobre si, suas finalidades, seus 

objetivos, sua prática” (op. cit., p, 31). O autor ainda afirma que um trabalho de reflexão 

crítica seria incompleto, mesmo mergulhado na práxis, se não evidenciasse as possibilidades e 

promessas oferecidas pela educação. Gadotti também considera a educação permanente como 

“um conceito, englobando a formação total do homem e conseqüentemente, um processo a se 

desenrolar enquanto durar a vida” (GADOTTI, 1982, p. 68). 

Uma outra perspectiva é trazida por Mizukami, concebendo a formação de professores 

como “um processo contínuo, sistemático e organizado, que significa entender que esta 

formação abarca toda a carreira docente” (MIZUKAMI, 2002, p.232). A autora a caracteriza 

como uma aprendizagem plural, formada pela junção de vários saberes, advindos de inúmeras 

circunstâncias e experiências  relacionadas aos saberes disciplinares e da prática ofertada 

pelos cursos formadores. Dessa forma, reitera as idéias de Tardif (2002) em relação ao 

processo de formação de professores, quando este discorre sobre os vários saberes que 

compõem os saberes docentes. 

A formação continuada vem tomando grande proporção na última década, com o 

intuito de capacitar os professores, visando à melhoria do ensino.  

No Estado de Pernambuco, alguns esforços vêm sendo aplicados no sentido de 

promover a formação continuada, a exemplo da implementação de um Curso de 

Especialização em Fundamentos de EJA, oferecido pelo Centro de Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco, para professores(as) das redes públicas municipais e estadual. 

Souza afirma que  
A profissão docente exige uma formação consistente, adequada e de duração 
necessária. Não se pode aceitar uma formação aligeirada, fora de um ambiente de 
pesquisa, de respeito à profissão docente e aos seus requerimentos científicos 
(SOUZA, 2006, p.48). 

Além disso, é uma oportunidade para o professor se atualizar frente aos avanços 
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científicos e tecnológicos. Percebe-se uma procura cada vez maior pela formação continuada, 

seja por necessidade de busca pelo conhecimento, seja pela imposição do mercado de 

trabalho. Lima (1996) destaca o aspecto de que no mundo dominado pela tecnologia, a 

educação é o meio pelo qual se sedimenta a modernização dos países, inserindo-os na 

economia internacional. Embora reduzindo o conceito educacional - gerador de um saber mais 

amplo - a educação atende, neste contexto, às exigências do sistema econômico. 

 Na ótica de Freitas (2006) a formação continuada não se refere a ações pontuais, 

eventuais, produtoras de efeitos limitados e discutíveis, porque não trazem em si as suas 

características; não têm como incrementar o processo de tematização da prática, nem, o 

acompanhamento sistemático de experiências diversificadas. Para o referido autor, a formação 

de professores não pode estar desarticulada de uma política de melhoria de qualidade de 

ensino, e que “o alvo da formação precisa ser o de construir e consolidar caminhos que 

permitam a conquista, pelo professor, de autonomia nas dimensões social e pedagógica” 

(FREITAS, 2006. p.15) 

Partindo-se do pressuposto de que a educação deve ser um processo contínuo que se 

realiza por toda a vida, entende-se que o aprimoramento do indivíduo como ser humano 

ocorre concomitante ao processo educativo. Como conseqüência de sua educação, o sujeito 

passa a promover uma análise crítica e coerente da realidade, potencializando seu poder de 

transformá-la. Desta forma, passa a beneficiar também a sociedade da qual faz parte. Nessa 

ótica, os trabalhos de Schön (1992) são bastante significativos, chamando os professores à 

seguinte reflexão: conhecimento na ação, reflexão na e sobre a ação. Para Contreras (2002), 

só há reflexão quando o pensamento se volta sobre ele mesmo e se interroga não só sobre seu 

conteúdo particular, mas sobre o seu pressuposto e o seu fundamento. Nessa perspectiva, 

Freitas assume que a formação reflexiva consiste em “um processo de transformação ou 

reconstrução da própria experiência profissional e pessoal dos professores na medida em que 
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eles analisam criticamente os pressupostos da sua ação pedagógica” (FREITAS, 2006, p. 23). 

Por sua vez, Nóvoa (1992) defende uma outra abordagem, concentrada na 

profissionalização docente. Esta pressupõe a emergência de uma cultura profissional no seio 

do professorado e outra organizacional no seio das escolas, a fim de produzir a vida do 

professor. Neste processo, o foco da atenção é a pessoa. Em sua concepção, a formação deve 

enfatizar uma perspectiva crítico-reflexiva, para proporcionar a produção do pensamento 

autônomo e favorecer a autoformação participativa. Através desses dois meios o professor 

apropria-se dos seus processos de formação e dá sentido à sua vida.  O autor evidencia a 

importância do saber da experiência na medida em que adota a reflexividade crítica de sua 

prática e a reconstrução permanente de sua identidade. Chama a atenção quanto ao estímulo 

do desenvolvimento profissional dos professores no quadro de uma autonomia 

contextualizada. Para Nóvoa, a formação continuada é uma oportunidade histórica para se 

estabelecerem parcerias entre os diversos atores sociais, profissionais e institucionais, pois 

compactua que a aprendizagem em comum favorece a consolidação de dispositivos de 

cooperação profissional. Também refere que a concepção de espaços coletivos de trabalho 

pode viabilizar um excelente instrumento de formação, pois o que está em jogo não é apenas a 

qualificação, ou a progressão da carreira docente, mas a possibilidade de uma reforma na 

Educação. 

Na concepção de Mizukani (2002), a prática pedagógica é intencional por natureza, ou 

seja, está vinculada aos fins e valores oriundos da sociedade. Por esse motivo, as ações da 

formação continuada de professores podem incentivar processos mediadores que propiciem o 

desenvolvimento da consciência desses profissionais sobre os fins que pretendem atingir. Essa 

intencionalidade, portanto, norteia as ações de formação. 

Refletindo um pouco mais, essas ações não poderão se desenvolver sem a 

contextualização psicológica e social de cada região aonde irá se materializar, a fim de 
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sedimentar e perpetuar no professor, a mudança no seu modo de agir pedagógico. No 

entendimento de Gatti (2003), 

[...] para que mudanças em concepções e práticas educacionais de professores 
ocorram, é necessário que os programas que visam a inovações educacionais, 
aperfeiçoamentos, atualizações tenham um entrelaçamento concreto com a 
ambiência psicossocial em que esses profissionais trabalham e vivem. 

A formação continuada deve ser constituída como um locus de discussões, de 

aquisição/produção de novos conhecimentos, de troca de diferentes saberes, de transformação, 

na medida em que provoca o repensar e o refazer a prática do professor e a construção de 

competências de cada profissional que dela participa. De acordo com Freitas, a formação 

continuada sob a ótica do desenvolvimento profissional acarreta o acompanhamento da 

prática, avaliações sistemáticas das ações desenvolvidas e a necessidade de identificação da 

demanda de formação (FREITAS, 2006, p. 25). Várias temáticas fazem parte desse campo, 

cada uma delas com sua relevância e representatividade. Outras vêm fazendo aproximações, 

como se verifica nas últimas pesquisas, reforçando a premissa de uma abrangência cada vez 

maior desse campo para atender as necessidades e inquietações dos professores. 

Nóvoa considera como o núcleo central das reflexões sobre a formação continuada na 

atualidade o fato de que “o professor forma-se a si próprio, mediante uma reflexão 

compartilhada sobre seu percurso pessoal e profissional, numa aprendizagem que faz apelo, 

simultaneamente, à consciência, aos sentimentos e aos afetos” (NÓVOA, 2003, p. 16). 

Apesar de considerada de diversos modos – como forma de resgatar distorções e/ou 

ineficácia da formação inicial ou como um caminho para a formação global do ser humano – 

o fato é que a formação continuada tem potencial para fornecer condições para as 

transformações humanas e sociais necessárias se efetivarem através da sua aplicação pelos 

professores e tal relevância não pode ser questionada.  
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2.3 A Formação de Professores e a Educação Inclusiva: em qual modelo estão sendo 

articuladas? 

A discussão sobre educação inclusiva vem se tornando cada vez mais presente no 

cenário educacional. Entre vários encontros realizados no âmbito internacional e nacional, (no 

Brasil, embora não se apresente de forma representativa em locus como a ANPEd 15, em 

outras instâncias já se faz presente)  um das mais significativos foi a Conferência Mundial de 

Salamanca, na Espanha, realizada entre 07 e 10 de junho de 1994. Nela foi apontado um 

número alarmante de educandos que se encontram fora da escola, um grande número que 

freqüenta escolas e não aprendem, crianças que apresentam necessidades educacionais 

especiais e que não são aceitos na “escola de todos” ou que não recebem atendimento 

adequado às suas necessidades de ensino-aprendizagem. 

Paralelamente a essa discussão, apresentam-se os desafios delas advindos. Entre eles, a 

formação dos professores e especialmente, a educação de jovens e adultos, para oferecer um 

processo de ensino-aprendizagem adequado às pessoas portadoras de necessidades 

educacionais especiais, talvez represente o maior de todos, dentro da perspectiva da inclusão 

escolar.  

Vários autores vêm tratando do tema da educação inclusiva em nível nacional, como 

Beyer (2003), Sassaki (2003), Mantoan (2006) e estes são unânimes em demonstrar suas 

preocupações com a formação dos professores nessa área de conhecimento.  

Moreira conceitua o processo de produção do conhecimento como “um processo de 

interferência do homem sobre o real e do real sobre o homem, isto é, um processo de 

interação que envolve o sujeito e o mundo” (MOREIRA, 1995, p. 64). Portanto, é uma 

atividade complexa que leva em conta a concepção de mundo que perpassa todas as ações do 

                                                
15 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 
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homem. O conhecimento, portanto, “é um produto bem determinado, situado dentro de 

relações sociais bem específicas, e orientado de modo consciente ou inconsciente, por uma 

dada concepção de mundo” (op. cit., p. 64) Para  que o processo de produção do 

conhecimento possa ocorrer, Zanoto propõe o conhecimento prévio dos alunos com os quais o 

professor vai conviver: ”Conhecer os alunos a quem vai ensinar e as diferenças entre eles 

significa que o professor deve ser capaz de identificar as suscetibilidades peculiares de seus 

alunos” (ZANOTO, 2000, p 18). Em relação ao aluno portador de necessidades educacionais 

especiais, essa identificação, por suas características peculiares, requer uma formação docente 

que a propicie adequadamente. 

Beyer (2003) chama a atenção quanto ao processo inclusivo, mostrando que parece 

haver um anacronismo entre as políticas educacionais e a realidade do sistema escolar 

brasileiro. Esta realidade. ao seu ver, “mostra escolas despreparadas para lidar com classes 

inclusivas, falta de materiais adequados, professores com poucas condições (sem falar no 

aspecto motivacional) para atuar diferencialmente em sala de aula com alunos ditos normais e 

alunos com necessidades especiais” (BEYER, 2003, p. 05).  

Pesquisas da ANPEd (2006) no que concerne ao GT8, de formação de professores, 

apontam o surgimento de vários temas aos já existentes na área de formação, ao mesmo 

tempo em que evidencia a quase ausência de determinadas pesquisas em diversas áreas, tais 

como a EJA, o ensino rural, a formação inicial e a ausência de temas relacionados à educação 

inclusiva das pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Quanto á formação dos professores Zeichner (1993) também considera que para esses 

profissionais implantarem o princípio da inclusão, eles precisam adquirir previamente 

conhecimentos sócio-culturais gerais e conhecimentos específicos sobre  as línguas, culturas e 

particularidades dos alunos da sua sala  de aula. 
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Lage tece o seguinte comentário acerca da inclusão: 

Perante a diversidade de direitos ainda por conquistar e já efetivos, é que todas as 
lutas por inclusão necessitam estar articuladas entre si, de modo a tecerem um 
cenário de direitos tão amplo quanto diverso, conforme a  multidimensionalidade 
das sociedades humanas (LAGE, 2006, p. 34). 

A autora consegue vislumbrar a dificuldade de se lutar em busca de um direito, um 

ideal, e a necessidade de se aliar a outras lutas, pois uma determinada classe ou grupo sozinho 

não se faz representar de modo significativo. Lage vai além ao advertir: “Nesse cenário, o 

Estado tem um papel imprescindível, pois poderá legitimar a luta, agilizando-a ou, por outro 

lado, criminalizá-la, conforme seus interesses e compromissos” (op. cit, p. 34).  

Sabe-se que um dos fatores determinantes para a elaboração e conseqüente execução 

de qualquer plano de ensino é o econômico, e este é atrelado às conseqüências do processo de 

globalização. Santos (1999) opina que este processo ao mesmo tempo em que promoveu um 

maior desenvolvimento para alguns países, manteve intactas ou agravou as assimetrias entre 

eles. “Do ponto de vista social, agravou tremendamente suas desigualdades” (SANTOS, 1999, 

p. 308).  Desta forma, o Estado vai atender a interesses dos quais o foco centra-se cada vez 

mais na produção, na obtenção do lucro, e a educação inclusiva vai perdendo terreno neste 

cenário onde o poder econômico sobrepõe-se a qualquer outro interesse, e as políticas 

públicas necessárias para este fim não se materializam. Porto utiliza o termo 

inclusão/exclusão como  

um conceito único de dois pólos, mutuamente relacionados, para designar o 
equivalente a estratégias de reformas educacionais que simultaneamente podem 
incluir/excluir determinados grupos sociais que participam ou não da vida 
institucional e dos bens socialmente produzidos como efeitos do poder (PORTO, 
2006, p. 18-19). 

No que concerne ao ensino inclusivo, é importante que todo o corpo participante da 

instituição também esteja consciente da necessidade das muitas transformações a ele 

inerentes, assim como em sua comunidade; estas transformações poderão se alicerçar nos 

elementos transformadores da escola, baseados nos princípios da humanização do ser 
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humano, para se viver uma sociedade mais justa e democrática.  

Um desses elementos transformadores da escola é o currículo a ser implementado, o 

qual pode ser construído de forma democrática, visando corresponder às expectativas e 

necessidades da comunidade pertencente a ela.  Freire assim o compreendia: 

A compreensão do currículo abarca a vida mesma da escola, o que nela se faz ou não 
se faz, as relações entre todos e todas as que fazem a escola. Abarca a força da 
ideologia e sua representação não só enquanto idéias mas como prática concreta 
(FREIRE, 1991, p. 123). 

O currículo, nesta ótica, é uma construção coletiva, da qual todos os professores(as) 

devem participar, expondo suas idéias e as necessidades por eles vivenciadas. Ele se torna o 

próprio movimento da instituição, no qual se confrontam valores, interesses, os quais 

permearão as ações a serem desenvolvidas. Além do currículo, um outro elemento 

transformador da escola, - este de extrema relevância - é a formação dos professores visando 

o processo inclusivo. 

Por ser a escola um local de produção de conhecimento, as relações devem estar 

nitidamente solidificadas, pois de acordo com Moreira, “o conhecimento é um produto bem 

determinado, situado dentro das relações sociais bem específicas e orientado, de modo 

consciente ou inconsciente, por uma dada concepção de mundo” (MOREIRA, 1995, p. 23). 

Nesta perspectiva, a educação deve ser moldada de forma a responder às diferenças, onde 

cada indivíduo tenha a oportunidade de desenvolver ao máximo as suas potencialidades. 

A mudança de uma concepção excludente de escola para outra, fundamentada nos 

princípios da diversidade humana, não se efetiva facilmente; para tal, é importante que esta se 

baseie nos princípios morais e éticos, onde o respeito, e não a tolerância seja o centro das 

novas relações interpessoais. 
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2.4 A Teoria das Representações Sociais: sua relevância na produção do conhecimento  

No mundo contemporâneo as informações parecem determinantes. Elas colocam em 

as pessoas em contato com este mundo, e de acordo com Jodelet (2001) ajudam a fazer 

ajustes, guiam no sentido do comportamento a fim de que se possa detectar e resolver os 

problemas que se apresentam, além de auxiliar para dominá-lo física ou intelectualmente. De 

acordo com esta autora, diante deste mundo composto por objetos, idéias, pessoas, 

acontecimentos e atitudes, pelo fato das pessoas não estarem isoladas, nem serem 

automatizadas, há necessidade de compartilhá-lo com os outros, seja de forma convergente ou 

divergente, com o objetivo de se tomar decisões e dele poder participar. Por isso, criam-se 

representações, que se tornam sociais por fazer as pessoas se posicionarem frente a 

acontecimentos importantes na vida cotidiana. (Ibidem, p. 17). Quanto às representações, é 

entendimento de Vala (2006, p. 461), ao utilizar um critério genético, que “uma representação 

é social no sentido em que é coletivamente construída”.  Para este autor, elas 

[...] são um produto das influências e dos fenômenos de comunicação no interior de 
um grupo social refletindo a situação desse grupo, seus projetos, problemas, 
estratégias e suas relações com outros grupos sociais (idem. p. 461).  

O critério genético evidencia “os fenômenos de constituição social as representações e 

entende-as como resultado da atividade cognitiva e simbólica de um grupo social” (ibdem, p. 

461). Criada por Serge Moscovici em 1961, a Teoria das Representações Sociais veio para 

“oferecer uma alternativa de estudo que intervem na realidade e nos processos de produção do 

conhecimento” (CASTRO, 2006, p. 86). Essa Teoria foi inspirada em Durkheim, um dos 

fundadores da moderna sociologia, o primeiro a propor a expressão “representações 

coletivas”, que assim quis destacar a especificidade do pensamento social em relação ao 

individual. Para este autor, a vida social é essencialmente formada de representações, de 

apresentações coletivas que, apesar de comparáveis às individuais, são totalmente distintas e 
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exteriores a ela (VALA, 2006) . No pensamento de Durkheim, trazido por Moscovici, 

A representação individual é um fenômeno puramente psíquico, irredutível à 
atividade cerebral que o permite, também a representação coletiva  não se reduz à 
soma das representações dos indivíduos que compõem a sociedade (MOSCOVICI, 
1978, p. 42). 

Dessa forma, Durkheim entendia “serem as representações coletivas produções sociais 

que se opõem ao sujeito” (CASTRO, 2006, p. 88), e que as mesmas seriam transmitidas 

através das gerações. Do mesmo modo, para Moscovici “as representações sociais constituíam 

uma classe muito genérica de fenômenos psíquicos e sociais, abrangendo o que designemos 

por ciência, ideologia, mito, etc” (MOSCOVICI, 1978, p. 42) . Mesmo concordando em parte 

com Durkheim, Moscovici começa por afirmar, de acordo com Oliveira (2000) que: 

[...] não obstante a tese durkheimiana sobre a separação entre representações 
individuais e coletivas estar correta, o problema encontra-se nos detalhes, nas 
singularidades, ou seja, no fato de que as representações coletivas tratam de 
fenômenos gerais e os relacionam a práticas ou realidades que não o são 
(OLIVEIRA, 2000, p. 182). 

Moscovici desenvolveu na França, em 1961, a sua teoria em Psicologia Social 

baseando-a na Sociologia e tendo como cerne o indivíduo; uma teoria do “senso comum”, 

como ele a denomina, não obstante, capturando a mobilidade e a plasticidade presentes nas 

sociedades da época, fato relevado por Durkheim. Em sua obra “A Representação Social da 

Psicanálise”16, ele conceitua sua teoria da seguinte forma:  

Um corpus organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas graças às 
quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo 
ou numa ligação cotidiana de trocas, e  liberam os poderes de sua imaginação 
(MOSCOVICI, 1978, p. 28). 

A representação social para Moscovici (1978) é um conjunto de conhecimentos 

originados na vida diária, considerado por esse aspecto, como senso comum, que objetiva 

comunicar, formar e sedimentar relações entre grupos sociais, impingir sentido ao 

comportamento, a fim de que essas relações se mantenham estáveis e efetivas. 

Vala (2006) traz um conceito de representação de Abric (1978), no qual ela não é um 

                                                
16 Versão traduzida para o português em 1978. 
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reflexo de um objeto, mas um confronto da atividade mental de um sujeito e das relações 

complexas que mantém com o objeto.  

Denise Jodelet, pesquisadora do mesmo laboratório no qual Moscovici desenvolveu a 

sua teoria, interessou-se pela mesma e também passou a estudá-la, desenvolvendo concepções 

a seu respeito, como a que se segue: 

É uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, com um objeto 
prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 
social igualmente designada como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, 
natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento 
científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, 
devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos 
cognitivos e das interações sociais (JODELET, 2001, p. 22).  

Neste contexto, para Rangel (2004) as representações podem influenciar 

comportamentos e percepções, a condição de ser do indivíduo, tanto no estímulo como na 

resposta, a inerência entre imagem e conceito, a reciprocidade de relações entre percepção e 

conceito, a relação entre comunicação e representação social. Finalizando, Rangel (2004, p. 

64) conclui sua idéia ao discorrer: “elas influem na constituição do real, na medida em que as 

percepções consubstanciam-se em idéias, expressas em conceitos e imagens, que podem 

determinar estigmas e preconceitos, orientando comportamentos, comunicações e relações 

sociais”. Para Jodelet (2001), as representações sociais são abordadas concomitantemente 

como produto e processo de uma atividade de apropriação da realidade exterior ao 

pensamento e de elaboração psicológica e social dessa realidade. Para esta autora, as 

representações sociais norteiam nossa relação com o mundo e com os outros, além disso, 

orientam e ordenam comportamentos e comunicações sociais. Por estas razões a Teoria das 

Representações Sociais se revela como a mais indicada para complementar a base necessária 

para este trabalho, por validar uma forma de conhecimento socialmente elaborada e 

partilhada, como se revela na fala dos(as) entrevistados(as), os quais, através dos seus 

construtos, lhe dão significado. 
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CAPÍTULO 3 - CAMINHO METODOLÓGICO: EM BUSCA DE UMA 
APROXIMAÇÃO COM A REALIDADE 

A metáfora do caminho a ser seguido tem sido usada na literatura para a construção do 

sentido atribuído por alguns autores ao que denominam como metodologia (DEMO, 1980; 

SANTOS, 2000; MINAYO, 2001). Segundo Minayo (2001, p. 16) em toda pesquisa científica 

a metodologia ocupa um lugar de relevada importância por se tratar, segundo esta autora, do 

caminho e o instrumental próprio de abordagem da realidade. Para a autora, a metodologia 

“ocupa lugar central no âmbito das teorias sociais, e inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o 

sopro divino do potencial criativo do investigador” (idem, p 18.) 

Outros autores a exemplo de Demo assim a conceituam: 

A metodologia contém a idéia de um caminho a ser seguido, aparecendo o 
metodólogo à luz de uma tonalidade moralizante, à medida que se oferece como 
delimitador profissional de terras;[...] (DEMO, 1980, p.66) 

Minayo (2001) corrobora com a idéia de que a teoria e a metodologia caminham 

juntas, dado que a define a metodologia como um processo que abrange concepções teóricas 

de abordagem. Para a autora, a teoria é um conhecimento que utilizamos no processo 

investigativo, como um conjunto de proposições, para orientar a obtenção de dados que 

servirão para análise e de conceitos que propagam seu significado. A teoria procura uma 

ordem, uma organização, uma relação com o concreto.  Por isso tem-se que buscar o 

aprofundamento nas obras dos autores que discorrem sobre os temas que nos trazem 

preocupações, inclusive com os que ideologicamente discordamos.  

Santos (2000, p. 37) define a teoria como: “a consciência cartográfica do caminho que 

vai sendo percorrido pelas lutas políticas sociais e culturais que ela influencia tanto quanto é 

influenciada por elas”.  O conjunto de técnicas, embora seja um componente secundário em 

relação à teoria, é importante enquanto se constitui um cuidado no método de trabalho. Deve, 
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portanto, dispor de um instrumental coerente. 

Por buscar uma aproximação com a realidade, optou-se pela utilização da pesquisa 

social, a qual reflete segundo Minayo (2000, p. 22) “posições frente à realidade, momentos do 

desenvolvimento e da dinâmica social, preocupações e interesses de classes e de grupos 

determinados”. Com isto, a pesquisa social apresenta caráter histórico e antropológico, e vem 

trazendo contribuições significativas na observação das modificações das sociedades ao longo 

do tempo. 

No universo da pesquisa social, destaca-se a pesquisa do tipo qualitativa, que responde 

a questões de forma diferenciada, por ser o método no qual se obtém um maior 

aprofundamento da realidade ao permitir coletar dados como significações, motivações, 

aspirações, valores, crenças, entre outros. De acordo com a autora “corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. (MINAYO, 2000, p. 22). Assim, optou-se pela pesquisa 

qualitativa para buscar o sentido das palavras que norteiam as categorias escolhidas neste 

trabalho. 

3.1 O campo empírico  

A escolha da Rede Municipal de Ensino do Recife se deu pelo fato de que em pesquisa 

exploratória na área metropolitana do Recife e Governo do Estado de Pernambuco, percebeu-

se que apenas esta Rede oferece um Programa de Formação Continuada aos professores 

pertencentes ao seu quadro permanente. 
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3.1.1 Escolha dos Sujeitos 

Em seguida, passou-se à escolha dos sujeitos da pesquisa, e neste caso, alguns critérios 

foram utilizados: em primeiro lugar optou-se por professores (as) e coordenadores (as) da 

Rede Municipal do Recife, atuantes em Educação de Jovens e Adultos. Um segundo critério é 

de que esses (as) professores (as) deveriam ter em suas salas de aula alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais. Um outro critério utilizado para essa escolha foi a 

condição de que  professor (a) e  coordenador (a) participassem sistematicamente do 

programa de formação continuada, e como último critério, no caso de alguma escola não 

possuir em seu quadro funcional o coordenador (a) de EJA, optou-se por selecionar 

professores (as) e coordenadores (as)que atuem juntos nas escolas e que participem do 

Programa de Formação Continuada. 

3.2 Material 

3.2.1 Corpus Documental17 

A opção metodológica para o tratamento de dados desta pesquisa foi a análise de 

conteúdo, inspirada em Bardin (1977) e Muchielle (1991). De acordo com Bardin (1977), a 

análise de conteúdo apresenta três fases; 1) a pré-análise; 2) a exploração do material e 3) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A primeira fase é a de organização. Ela se compõe da escolha dos documentos, da 

                                                
17  Neste trabalho significa o conjunto de documentos, dados e informações sobre determinada matéria. 
Dicionário eletrônico Aurélio Século XXI 



79 

 

formulação de hipóteses e objetivos, e da construção dos indicadores que possam fundamentar 

a interpretação final. Na fase de pré-análise deste trabalho fez-se, inicialmente, a escolha dos 

documentos a serem analisados.  

Seguindo esta orientação, para esta pesquisa foram selecionados documentos 

produzidos e que circulam no âmbito internacional, nacional e local, assim discriminados: 

a) Documentos produzidos no âmbito internacional que tratam da inclusão educacional de 

pessoas com necessidades educacionais especiais, numa perspectiva de humanização. Dentre 

esses, foi escolhida a Declaração de Salamanca, da UNESCO. O documento de Salamanca foi 

consultado por meio do endereço eletrônico disponibilizado pelo Ministério de Educação e 

Cultura - MEC18. A intenção foi detectar se os conteúdos dos documentos da última década 

estão se refletindo nas propostas para as salas de aulas de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) na atualidade no que se refere a inclusão de portadores de necessidades especiais. 

b) Documentos produzidos no âmbito nacional e prescritivos e normativos para a educação 

das PNEEs.  

Nesta etapa foram escolhidos: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

n° 9394/96, especificamente no que diz respeito à educação de pessoas portadoras de 

necessidades educacionais especiais e o Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação, 

o qual fundamenta a Educação de Jovens e Adultos. A escolha do primeiro documento foi 

justificada por refletir as transformações propostas pela última reforma educativa do país, e o 

segundo, porque não só aponta a EJA como uma nova chance de ensino para as pessoas com 

necessidades educacionais especiais, como apresenta toda a fundamentação para a Educação 

de Jovens e Adultos, em especial, a formação de professores necessária a essa modalidade de 

ensino.  

                                                
18   Disponível no endereço eletrônico  
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf . Acessado em 30/05/2007. 
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c) Documentos produzidos no âmbito local sobre as propostas atuais para a Educação de 

Jovens e Adultos. Tratam-se de documentos prescritivos das medidas a serem adotadas no 

processo de inclusão de alunos PNEEs nesta modalidade de ensino e também fazem parte 

deste corpus documentos construídos pelos(as) professores(as) que atuam nesta modalidade, 

coletados através de entrevistas realizadas, assim explicitados: 

I - Optou-se por analisar as propostas político-pedagógicas atuais da Prefeitura da Cidade do 

Recife, direcionadas à Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva de evidenciar quais 

medidas são adotadas no processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais nessa modalidade de ensino, na ótica de humanização, além de identificar de que 

maneira  essas propostas correspondem às  necessidades dos professores de EJA que ensinam 

a pessoas com necessidades educacionais especiais, nessa mesma perspectiva. Esses 

documentos estão disponíveis na Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife 

(PCR), e os procedimentos formais necessários ao seu acesso foram providenciados e 

encaminhados, garantindo-se assim a lisura e a ética do processo. Também foram coletados 

documentos referentes à Formação Continuada oferecida pela Rede Municipal do Recife aos 

professores que fazem parte do seu quadro funcional, inclusive os que atuam na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos, no sentido de identificar quais conteúdos foram oferecidos 

visando a inclusão das PNEEs na EJA, e também verificar se a perspectiva de humanização 

contempla este processo. 

 II - Documentos construídos com os professores da Rede Municipal de Ensino do Recife, 

através de entrevistas semi-estruturadas que tiveram como objetivo captar as concepções que 

os mesmos apresentam em relação às propostas de formação, visando o atendimento de 

alunos com necessidades educacionais especiais. Também foram verificadas as concepções 

dos professores a respeito da inclusão e de humanização, assim como as suas necessidades 

para uma formação pedagógica com estas especificidades. 
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3.3 Entrevista 

Para esta pesquisa, optou-se pela entrevista semi-estruturada, a qual tem sido 

considerada por Szymanski (2004, p. 11) como algo com caráter de interação social, e como 

tal submete-se “às condições comuns de toda interação face a face, na qual a natureza das 

relações entre entrevistador/entrevistado influencia tanto o seu curso como o tipo de 

informação que aparece”.  Para a autora, neste tipo de entrevista é fundamental uma situação 

de interação humana, na qual estão em jogo várias emoções, sentimentos, percepções do outro 

e de si, assim como interpretações que fazem qualquer uma das pessoas envolvidas. Nessa 

interação, há necessidade da construção da credibilidade por parte do entrevistador, pois a 

intencionalidade da pesquisa vai além da simples busca de informações.  

A entrevista, na concepção de Neto (2001, p. 57) é “o procedimento no qual o 

pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais”. Não é uma simples 

conversa desprovida de intencionalidade, já que se constitui de um meio de coleta de dados 

advindos de fatos narrados pelos sujeitos-objetos da pesquisa. De uma maneira geral, a 

entrevista se configura em estruturada e semi-estruturada, a depender da natureza de seu 

maior ou menor direcionamento. Nessa forma, torna-se possível trabalhar de forma aberta, na 

qual o informante aborda livremente o tema proposto, assim como trabalhar de modo a que 

ele responda a perguntas previamente construídas.   

Outro aspecto a ser considerado é a desigualdade de poder existente na relação e a 

necessidade de ser equalizada, pois na realidade são saberes da experiência que serão 

coletados. Para isso, a reflexividade se mostra como a ferramenta a ser utilizada na tentativa 

dessa horizontalização e também para contornar possíveis problemas que possam surgir 

inerentes a uma situação face a face. Guerra (2006) chama a atenção para o pressuposto 

epistemológico neste tipo de entrevista: é o de que o informador é um sujeito racional capaz 



82 

 

de dar sentido às suas ações e que o objetivo da entrevista é capturar o sentido que está oculto 

na vida social. Assim, explicar claramente a entrevista e a sua temática possibilita gerar uma 

relação parceira, facilitadora de reflexividade nos dois sujeitos dessa relação. 

3.4 Procedimentos 

3.4.1 Aproximação com o campo 

Através de visitas ao Centro Maria Bonita19, inicialmente algumas informações verbais 

foram obtidas: Entre elas que o número de professores de EJA na Rede Municipal de Ensino 

totaliza 380 (trezentos e oitenta).  

Na Rede não constam informações que determinem quantos destes(as)  professores(as) 

possuem alunos com necessidades educacionais em suas salas de aula.  

Quanto aos alunos PNEEs, foi obtido o dado que o seu número total corresponde, no 

primeiro semestre do ano de 2007, a 66 (sessenta e seis), matriculados e distribuídos em 19 

(dezenove) escolas das diferentes Regiões Político-Administrativas da cidade do Recife – 

RPAs. 

Com os dados colhidos, nota-se que o número de pessoas com necessidades 

educacionais especiais que freqüenta a escola, na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos é pequeno. Segundo o último Censo do IBGE20, o número de pessoas consideradas 

com deficiência atingiu o percentual de 14,5% da população, o que corresponde um número 

em torno de 24,6 milhões (vinte e quatro milhões e seiscentos mil brasileiros). A região 

                                                
19  Por questões éticas, o nome real deste Centro foi substituído. (Nota da autora). 
20  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível no endereço eletrônico: www.ibge.gov.br/ . 
Acessado em 30/05/07. 
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Nordeste, segundo o IBGE é a que apresenta o maior número de deficientes, com um 

percentual de 13,1%, o que totaliza 3.262.759 pessoas com deficiência. Em se tratando da 3ª 

capital nordestina em termos populacionais, o número de alunos de EJA, que se encontra em 

torno de 66 (sessenta e seis) parece bastante reduzido. O número de PNEEs, segundos dados 

colhidos verbalmente, que freqüentam  especificamente a modalidade da Educação de Jovens 

e Adultos, por escola, é o seguinte: 

 

Escola N° alunos RPA 

Emídio Barreto 01 1 

Costa Porto 01  

Lutadores do Bem 01  

Antonio Luiz 01 2 

Monsenhor Viana 02  

São João Batista 07  

Alto do Refúgio 01 3 

Anexo Severina Lima (APAE) 12  

Nilo Pereira 01  

Pedro de Alcântara 02  

Sta. Maria Goretti 01  

Zumbi dos Palmares 15 4 

Darci Ribeiro 01  

Creuza de Freitas Cavalcanti 02  

Pestalozzi 10  

Vila São Miguel 03 5 

José Mathias Delgado 03  

Osvaldo Lima Filho 09 6 

Luiz Vaz de Camões 06  
Quadro 1 - Número de alunos PNEEs por escola e por RPA 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Optou-se, em princípio, por não colocar as escolas APAE (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais) e Pestalozzi no estudo, por se tratarem de escolas para alunos 

especiais, que não contemplam o objeto do trabalho, pois contrariam o princípio da inclusão. 

Quanto aos(às) coordenadores(as) de EJA, diretamente envolvidos com a Formação 

Continuada, estes são assim distribuídos: 
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Gráfico 1- Distribuição de Coordenadores de EJA por RPAS 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esses dados mapeiam a distribuição de coordenadores de EJA, porém quanto à 

distribuição dos professores por turma inclusiva não há registro, pois esta informação não foi 

processada pelas secretarias. Sobre o número de professores de EJA que trabalham com 

alunos com necessidades educacionais especiais, este dado não foi fornecido. O mesmo 

ocorreu com as informações solicitadas da Gerência de Educação Especial, no que diz 

respeito ao número de escolas que ofertam a EJA e que contêm alunos com necessidades 

educacionais especiais em suas turmas.  

3.4.2 A realidade encontrada no campo da pesquisa 

Percebeu-se que as informações passadas verbalmente não condiziam com a realidade 

encontrada. Em várias das escolas relacionadas não havia nenhum aluno especial matriculado, 

e isso obrigou uma nova procura, por conta própria. O acesso à informação no Centro Maria 

Bonita foi bastante dificultado por alguns fatores: o documento no qual constava a 

identificação desta mestranda e a respectiva solicitação para entrega dos documentos 
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necessários à pesquisa foi protocolado no dia 03/09/2007. O mesmo foi extraviado e só após 

dois meses, com várias idas ao local durante este intervalo de tempo, na tentativa de localizá-

lo, foi constatada sua perda entre a gerência de Formação Continuada e a gerência de 

Educação Especial. Diante desta constatação o referido documento foi novamente 

encaminhado, desta vez à diretoria de Educação de Jovens e Adultos. Três meses após a 

solicitação ter sido protocolada, a gerência de Ensino solicitou este projeto da pesquisa para 

avaliação interna no órgão, e somente depois de sua análise autorizou a entrega dos 

documentos necessários.  

Assim, foram necessários quase 05 (cinco) meses, para que alguns documentos fossem 

entregues, dos quais a maioria não oferecia subsídios para o estudo programado. Finalmente, 

após novas solicitações, a gerência de EJA entregou o Projeto Pedagógico da Prefeitura, 

informando não possuir a fundamentação da política educacional da Rede Municipal do 

Recife. Após nova visita à diretoria de Ensino, na tentativa de buscá-lo, houve a informação 

que o mesmo só seria encontrado no prédio da Prefeitura do Recife, especificamente, na 

Secretaria de Educação. Ao chegar na Secretaria, nenhum funcionário sabia informar do que 

se tratava, e forneceram um relatório, do qual, disseram, fazia parte todo o planejamento 

educacional. Esta mestranda providenciou uma cópia do documento no mesmo local, e ao lê-

lo, percebeu mais um equívoco. Foi necessário o apoio da orientadora desta pesquisa, por 

meio de contatos com ex-secretárias de Educação para se ter acesso ao referido documento, 

que em resumo, consumiu quase 06 (seis) meses de busca. Mesmo assim, para acessá-lo, foi 

necessário marcar um horário com a professora que o possuía, aguardar por ela cerca de duas 

(2) horas, e depois de deixar dois documentos de identificação em seu poder, o referido 

documento pôde ser levado para ser copiado (ressalte-se que, em se tratando de um livro 

editado pela Prefeitura do Recife, se fez necessária uma peregrinação pela cidade, pois em 

muitos lugares não aceitaram fazer a cópia completa do documento). 
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Uma outra dificuldade foi percebida no que diz respeito às informações solicitadas, 

repassadas verbalmente pela Gerência de Pessoal, sobre o número de professores de EJA e 

sua qualificação, que não coincidiu com a informação solicitada por escrito.   

Nesta nova busca, outras dificuldades surgiram, pois os números de telefones para 

contato de várias das escolas não constam na lista telefônica oficial, sendo portanto, 

localizados pouquíssimos números de Escolas Municipais. Quando se procurava pelos 

mesmos na Gerência de Ensino, os funcionários não os forneciam, alegando não ser permitido 

esse tipo de informação. Após tentar inúmeras e incansáveis vezes o contato pelo número de 

informações (102), na maior parte das vezes, incorreto, tentou-se consegui-los pessoalmente. 

Isso dificultou de maneira relevante a determinação dos sujeitos da pesquisa. Só após várias 

tentativas, por meio de contato pessoal com uma funcionária da secretaria, esta gentilmente 

cedeu uma lista, da qual constava a relação de todas as escolas municipais, porém sem constar 

a informação de quais ofertam a Educação de Jovens e Adultos, o que fez submeter a mais 

uma grande procura.   

Foram encontradas várias salas de EJA, das quais faziam parte alunos especiais, que 

não constavam na listagem inicialmente fornecida, demonstrando déficit de monitoramento 

dos dados da matrícula. Em relação aos números de telefone das escolas, ocorreu também a 

atribulação de alguns números serem mudados em pleno período letivo, dificultando o contato 

com as mesmas. 

Também houve falta de integração e interligação entre as várias gerências do Centro 

Maria Bonita, o que dificultou a coleta de vários dados necessários ao trabalho. A partir destes 

procedimentos os sujeitos da pesquisa foram determinados e serão apresentados, conforme o 

item seguinte. 
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3.4.3 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Foram selecionados, para fazer parte da pesquisa de campo, dezoito (18) 

professores(as) que trabalham na Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino 

do Recife. Escolhidos, dentro da situação de acessibilidade encontrada, três (3) sujeitos de 

cada uma das Regiões Político-Administrativas da cidade (RPAs). Quanto ao gênero, 17 

(dezessete) são do sexo feminino, e um do sexo masculino, Percebe-se que o gênero feminino 

ainda é dominante, significando 94% na profissão do magistério, mantendo uma tradição 

nesta área. Quanto à faixa etária dos(as) entrevistados(as), esta se apresentou de forma 

bastante variada, como se pode observar: no gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 2- Representação da faixa etária dos participantes da pesquisa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maior parte da amostra é composta por 49% de profissionais situados na faixa dos 

41 a 50 anos. A menor porção, que totaliza 6% é de professores de uma faixa etária mais 

jovem, iniciando, portanto, sua carreira profissional. Cerca de 28% dos(as) professores(as) é 

constituído de pessoas na faixa que vai dos 31 aos 40 anos. E finalmente, o último percentual, 

de 17%, vai dos 51 anos de idade aos 60 anos.     

Quanto ao nível de escolarização, percebe-se que os(as) professores(as) estão se 

motivando no sentido de sua capacitação, já que 33% concluíram suas especializações, e o 
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percentual de 4% se encontra concluindo uma especialização, como se vê a seguir: 
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Gráfico 3 - Representação da escolarização dos sujeitos da pesquisa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se que a maior parte dos sujeitos da pesquisa possui um Curso de Graduação 

completo, enquanto que 25% deles concluíram o Magistério. Isto também evidencia que uma 

parte dos professores além do Magistério, concluiu uma Graduação. Uma outra parte dos 

professores, representando 2%, está concluindo um Curso de Graduação, demonstrando o 

interesse dos(as) professores(as) em se capacitarem continuamente. Quanto à formação em 

Cursos de Graduação, há uma diversificação como pode ser observada:  
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Gráfico 4 - Cursos de Graduação dos participantes da pesquisa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se visualizar a prevalência pelo Curso de Pedagogia, por apresentar o maior 

percentual, o de 44%. Em seguida, recai sobre o Curso de Licenciatura em Letras e 

Psicologia, ambos com o percentuaL de 16%. Igualam-se com a mesma taxa de 6%, os 

Cursos de Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Artes, Cursos de Informática, 

Administração e Matemática. Evidencia-se, por este resultado, uma nítida preferência pelas 

Licenciaturas. 

No tocante à escolha dos Cursos de Especialização, esta se mostra bastante 

diversificada. Há um maior interesse pelo Curso de Psicopedagogia, quantificado em 16%, 

que pode ser entendida pela necessidade de conhecimento sobre a inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais especiais na rede regular de Ensino, como se vê na tabela:  
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                                                            N/S 
Associativismo 1 

Educ. em  jovens  e  adultos 2 

Recursos humanos 1 
Educação interdisciplinar 1 

Educação especial 2 
Gestão  esc.  e  planej.  educ. 2 

Psicopedagogia 3 
Ensino de artes 1 

Administração escolar 1 
Pedag. -Escola e sua dinâmica 1 

Política  e  prática  pedag. 1 
 

Quadro 2 - Cursos de Especialização escolhidos pelos sujeitos da pesquisa 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em ordem decrescente na preferência dos sujeitos, vêm, com o mesmo percentual, os 

Cursos de Gestão Escolar e Planejamento Educacional, Educação Especial e Educação de 

Jovens e Adultos, ambos com 13%. Todos os demais vêm com o percentual de 6%, e são eles: 

Ensino de Artes, Associativismo, Recursos Humanos, Administração Escolar, Educação 

Interdisciplinar e Pedagogia - Escola e sua Dinâmica. Também neste levantamento de dados, 

é perceptível um interesse dos professores pela EJA e pela Educação Especial. Quanto ao 

tempo de Ensino na Educação de Jovens e Adultos, pode-se evidenciar, pelo gráfico exposto:  
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Gráfico 5 - Representação do tempo de ensino na EJA 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O número maior de professores(as) se encontra há menos tempo na EJA, como mostra 

o percentual de 49%, enquanto o menor número, de apenas 6%, é o que permanece mais 
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tempo nesta modalidade de ensino. Também é de 6% o número de professores que atua na 

EJA entre 16 e 20 anos. Há um percentual de 11% que está nesta modalidade na faixa de 11 a 

15 anos, e assim evidencia-se que a maioria dos professores que atua na EJA, em torno de 

77%, tem menos de 10 anos de experiência, justificando desta forma, suas reivindicações por 

melhor qualificação. 

3.4.4 Concretização da entrevista 

Em seguida foram realizadas as entrevistas com os sujeitos escolhidos para a pesquisa 

e suas conseqüentes transcrições. A pretensão do uso deste instrumento metodológico, foi 

extrair informações sobre o processo de formação dos professores e também as redes 

semânticas das concepções de Humanização, Formação de Professores e Inclusão que 

emergem nas falas dos(as) professores(as). Um instrumento que muito auxiliou no momento 

das entrevistas foi o pen drive21, com gravador de voz, o qual facilitou o registro e a 

transcrição das mesmas. 

Quanto à realização das entrevistas, é relevante relatar algumas dificuldades que 

surgiram. Uma delas se apresentou no agendamento para as visitas, pois os funcionários das 

escolas não sabiam informar se havia alunos com necessidades educacionais nas salas de EJA. 

Houve o caso de uma professora que após consultar a Gerente da EJA a respeito da entrevista, 

recusou-se a colaborar, sem justificar sua recusa. Dada a dificuldade já existente na 

delimitação dos sujeitos, optou-se pela sua substituição, para não prejudicar mais a referida 

delimitação. Muitas viagens foram infrutíferas, pois apesar de previamente agendadas as 

entrevistas, intercorrências aconteceram. 

                                                
21 É um dispositivo de armazenamento constituído por uma memória rápida tendo uma fisionomia semelhante à 
de um isqueiro ou chaveiro. 
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A intenção de entrevistar as coordenadoras pedagógicas foi descartada, após a 

tentativa de três entrevistas nas quais as coordenadoras informaram, após tomarem 

conhecimento das perguntas a serem formuladas, que não possuíam subsídios para fornecer as 

informações e ainda por não possuírem conhecimento a respeito da EJA, que só a auxiliavam 

o mínimo necessário, por não terem adquirido habilitação para tal. Uma delas, inclusive, 

afirmou nunca haver participado dos encontros da formação continuada, por necessitar 

trabalhar os três expedientes. 

3.4.5 Outras dificuldades encontradas na pesquisa de campo 

Um fato que chamou a atenção, e que também dificultou o trabalho, foi a descoberta 

de “turmas especiais de EJA”, das quais fazem parte apenas pessoas com necessidades 

educacionais especiais, o que denotou ser uma repetição das antigas “classes especiais” 

existentes no ensino regular. Estas classes não interessaram ao objeto de estudo proposto. 

Diante do excessivo número de idas (em torno de 20) ao Centro Maria Bonita, das 

inúmeras dificuldades encontradas (períodos de férias, licenças, extravio da solicitação de 

documentos, desencontros, esperas sem sucesso, vários adiamentos da gerência de EJA na 

entrega dos documentos, etc.) na coleta dos documentos relacionados à formação continuada 

da EJA, obteve-se o acesso a documentos que comprovam a existência de apenas uma 

capacitação (documento em anexo) voltada à inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais, ocorrida em junho de 2006.  

Nossa amostra, portanto tornou-se não probabilística, do tipo autogerada, de acordo 

com Mattar (1996), que assim a define:  

 



93 

 

A amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da 
população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 
pesquisador ou do entrevistador do campo. Não há nenhuma chance conhecida de 
que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra (MATTAR, 
1996, p. 132).   

Mattar (1996) evidencia no âmbito das amostragens não probabilísticas, a amostra do 

tipo autogerada, citada anteriormente, a qual é reconhecida como caso de pesquisas onde o 

desconhecimento da população por parte do pesquisador é tal que nem o seu tamanho nem sua 

localização podem ser determinados a priori. Na medida em que se vai obtendo a localização 

de alguns sujeitos, solicita-se-lhes que indiquem outros que façam parte desta mesma 

população, e assim, a amostra vai sendo construída.  

3.5 Tratamento dos dados 

Neste trabalho, duas idéias inspiram o tratamento dos dados: o caminho a ser trilhado 

e a inter-relação entre metodologia e teoria, os quais são ancorados por nós nas idéias de 

Bardin (1977) e Muchielle (1981). A análise dos dados foi realizada tomando como base a 

análise de conteúdo por apresentar maior afinidade com as propostas dos referidos autores, 

por se tratar da análise de conteúdos documentais em consonância com seus referidos 

significados, e também por possibilitar uma interpretação dos dados obtidos na pesquisa, além 

do teste por associação de palavras. 

Bardin (1977) define a análise de conteúdo como:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, 1977, p. 42). 

A análise de conteúdo,  para esta autora, tem como objetivo produzir deduções lógicas 

e justificadas (inferências) da origem das mensagens submetidas a este procedimento. Seu 
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objeto é a palavra, o aspecto individual e atual da linguagem. Segundo Mucchielli (1981), a 

análise de conteúdo se situa entre o domínio da lingüística, isto é, o estudo da linguagem sem 

referência a alguém que fala ou escreve, e o domínio da hermenêutica, da interpretação e 

descoberta dos sentidos escondidos. (MUCHIELLI, 1981, p.155). Bardin faz uma 

diferenciação entre lingüística e análise de conteúdo: “enquanto a linguística estuda a língua 

para descrever o seu funcionamento, a análise de conteúdo estuda o que está por trás das 

palavras sobre a qual se debruça; é uma busca de outras realidades através das mensagens” 

(op. cit, p. 44). A semântica, por sua vez, é o estudo do sentido das unidades linguísticas, e 

trabalha com o material principal da análise de conteúdo, que é o significado. Diferentemente 

da lingüística, que se prende às formas e sua distribuição, a análise de conteúdo se ocupa das 

significações, eventualmente da sua forma e a distribuição de ambos. Quanto à significação, o 

conteúdo da comunicação, Kientz (1973) afirma que não se revela antes de uma operação 

mental: a decodificação. Diz ainda o autor “A análise só possui transmissão direta através do 

suporte material da comunicação” (KIENTZ, 1973, p. 22). Embora visando a significação da 

mensagem, o que a análise decompõe, isola e contabiliza são os sinais materiais. 

Bardin (1977) chama a atenção para o rigor e a descoberta, quando propõe afastar os 

perigos da compreensão espontânea. E traz como exemplos Bourdieu e Durkheim. Para ela, 

ter uma vigilância crítica é dizer não à leitura simplificada do real, entretanto, sem cometer o 

equívoco de construir pura e simplesmente, de se deixar levar pela sedução dos instrumentos 

metodológicos, esquecendo a finalidade do seu uso.  Estes dois pólos – o desejo de rigor e a 

necessidade de descobrir - revelam as linhas de força do desenvolvimento da análise de 

conteúdo e o seu aperfeiçoamento. No tocante às funções, ela apresenta duas, que podem ou 

não ser dissociadas: uma função heurística, que eleva a possibilidade de descoberta, e a 

função de administração de prova, a qual verifica hipóteses no sentido de confirmá-las ou não. 

Conforme Kientz (1973), Henry e Moscovici dizem que quanto ao seu campo de 
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atuação, tudo que se diz ou se escreve pode ser submetido a uma análise de conteúdo. Bardin 

(2000) conclui desta forma que qualquer comunicação (transporte de significações de um 

emissor para um receptor controlado ou não por este) que pode ser escrita tem condições de 

ser decifrada por esta forma de análise.  Muchielle corrobora com essa opinião quando afirma: 

Qualquer documento, falado, escrito, ou sensorial, contem potencialmente uma 
quantidade de informações sobre a pessoa que é seu autor, sobre o grupo ao qual 
pertence, sobre os fatos e acontecimentos que são lá relatados, sobre os efeitos 
procurados pela apresentação de uma informação, sobre o mundo ou sobre o setor 
real que está em questão (MUCHIELLI, 1981, p. 17). 

Para Kienz (1973) e Muchielli (1981), a análise de conteúdo é um método capaz de 

efetuar uma exploração total e objetiva dos dados informados. Para estes autores, a análise 

deverá ser: a) objetiva – considerar os dados informados como os objetos susceptíveis de 

estudos científicos descritos, analisados, decompostos de todas as maneiras úteis; b) exaustiva 

– não esquecer nada do seu objeto após tê-lo definido; c) sistemática – submeter a regras 

restritas, as quais se pode aprender e transmitir; d) quantitativa – concluir os cálculos, 

medidas, avaliações da forma mais precisa possível. 

Muchielli discorre que “o campo de aplicação da análise de conteúdo é imenso, seja 

pelo seu uso direto e único, seja como auxiliar de outros métodos” (MUCHIELLI, 1981, 

p.115). Suas variadas técnicas representam, para o este autor, no nível dos instrumentos 

metodológicos, o cruzamento interdisciplinar mais essencial, tanto quanto são numerosas as 

disciplinas que dela podem fazer uso. 

A fase de exploração do material é mais administrativa, onde se faz a organização das 

decisões tomadas. Consiste de “operações de codificação, desconto ou enumeração, em 

função de regras previamente formuladas” (BARDIN, 1977, p. 101). Tratar o material é 

codificá-lo. É transformar, segundo regras precisas, dados brutos para atingir uma 

representação do conteúdo ou da sua expressão. Essa transformação pode ser por recorte, 

agregação e enumeração. Na terceira fase, os resultados são tratados de forma a se tornarem 
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válidos, significativos. As operações estatísticas permitem segundo a autora, estabelecer 

quadros de resultados que condensam e relevam as informações fornecidas pela análise.  

3.6. Abordagem Analítica 

3.6.1 Análise dos Documentos 

Após a coleta de todo material, conforme anteriormente descrito, procedeu-se a análise 

dos referidos documentos. Como a proposta político-pedagógica da Prefeitura do Recife está 

descrita em duas obras, foi necessário fazer uma seleção em ambas, analisando-as à luz das 

categorias elencadas, ou seja, a formação, a inclusão e a humanização. A Declaração de 

Salamanca (1994) recebeu o mesmo tratamento por se tratar do documento gerador da 

proposta de Educação para Todos, e dessa forma, tornou-se o cerne da discussão, neste 

trabalho, sobre o processo de inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais. 

A análise documental pode se constituir em grande subsídio no que concerne à coleta 

de dados. De acordo com Aguiar (2004) ela pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de métodos qualitativos, porque pode servir como complemento das informações 

coletadas por outros métodos, por desvelar novos ângulos de um problema, ou ainda se 

converter no método principal ou exclusivo da pesquisa.  
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3.6.2 Análise dos dados 

Nessa fase, os resultados foram tratados de forma a se tornarem válidos, significativos. 

As operações estatísticas permitem segundo Bardin (1997), estabelecer quadros de resultados 

que condensam e relevam as informações fornecidas pela análise. 

Na análise dos dados realizou-se a confrontação de todo o material coletado, 

verificando distanciamentos, aproximações e inclusive onde se tocam. A intencionalidade foi 

de que no cruzamento entre os programas de formação, os documentos e as falas dos sujeitos 

da pesquisa fossem apontadas as divergências e convergências das temáticas emergentes 

analisadas. Um outro procedimento realizado através da entrevista foi a captação das 

concepções que os professores possuem a respeito das categorias também emergentes das 

redes semânticas, no que concerne à inclusão, à formação e à humanização, e suas inter-

relações com as falas dos teóricos e a dos discursos político-pedagógicos. 

Foi construído um mapa semântico, para propiciar melhor visibilidade e compreensão 

do material elencado para a elaboração do objeto inferencial. As redes semânticas são 

representações gráficas do conhecimento. Em geral, uma representação é um conjunto de 

convenções sobre como se descreve uma determinada classe. Também chamadas de campos 

semânticos, compõem toda a área de significação de uma palavra ou grupo de palavras. 

Stephen Ullman (1977, p. 523) comenta que a teoria dos campos semânticos oferece um 

método precioso para abordar um problema difícil, mas de importância vital: a influência que 

a linguagem exerce no pensamento. Para este autor, um campo semântico além de refletir as 

idéias, valores e as perspectivas da sociedade, também as sedimenta e perpetua; transmite às 

próximas gerações uma análise elaborada do mundo, até que esta se esgote e se torne 

antiquada a ponto de ser necessária a sua reconstrução. 

Finalmente, a partir dessas redes elaborou-se a interpretação dos dados obtidos pela 
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análise de conteúdo, com a finalidade de construir inferências na perspectiva de subsidiar a 

formação docente na perspectiva de humanização, buscando trazer uma contribuição para a 

área da Educação de Jovens e Adultos.  
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ANÁLISE DOS DADOS 
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CAPÍTULO 4 - O PROJETO EDUCACIONAL DA PREFEITURA DO RECIFE E A 
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: PERSPECTIVAS DE 
INTERVENÇÃO NO SENTIDO DE HUMANIZAÇÃO E 
INCLUSÃO DE PNEES  

4.1 Conteúdos discursivos: concepções e significados do projeto educacional da 

Prefeitura do Recife  

Nos capítulos precedentes, já introduzidos alguns fatores necessários para o 

entendimento da perspectiva de formação de professores que atuam na EJA (TARDIF 2002; 

SOARES, 2006; NETO, 2006; GADOTTI, 2007), visando à inclusão/exclusão (SILVA, 

2000; HALL, 2003; MANTOAN, 2006; CANDAU, 2006) e a perspectiva de humanização 

(SANTIN; 1996, SOUZA, 2004; RÖHR, 2006; WACHOWICZ, 2006; FREIRE, 2007) os 

quais orientam a construção teórica desse trabalho. 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados relativos aos conteúdos 

discursivos33 extraídos da proposta pedagógica elaborada pela Prefeitura da Cidade do Recife 

- PCR que orienta a prática pedagógica nas escolas municipais e, por conseguinte, a 

perspectiva de formação dos professores que atuam nos distintos níveis e modalidades de 

ensino. 

De acordo com o interesse desta investigação, três dimensões da análise merecem ser 

consideradas: 

1. A primeira, como já anunciado nos capítulos anteriores, a formação de professores 

concebida neste trabalho como um processo, o qual acontece de forma contínua, visando à 

aquisição do conhecimento, à autonomia, à valorização pessoal e profissional - reforçando sua 

                                                
33 Utilizou-se o termo conteúdos discursivos como formulações sob forma de sequências linguísticas que 
expressam conceitos, crenças, conhecimentos, regras e conteúdos, temas, materializações através de documentos, 
leis, declarações, textos normativos e prescritivos de política educacional, falas, que emergem em entrevistas, 
mesmo sentido atribuído por Porto, 2008. 
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identidade e o desenvolvimento de um novo olhar em relação às diferenças. 

 2. A segunda, a inclusão nas perspectivas do pertencimento, no respeito às diferenças, 

no convívio com as mesmas, na igualdade de oportunidades e no cumprimento dos direitos, 

visando a construção da cidadania. 

3. A terceira, a humanização no sentido do desenvolvimento do ser humano, no 

alcance da sua plenitude, no desenvolvimento das potencialidades e seu embasamento nos 

valores morais e éticos.  

A base legal do projeto educacional elaborado pela Prefeitura da cidade do Recife 

apóia-se na ideologia de construir uma sociedade sem discriminações, elegendo a 

solidariedade, a cooperação e o respeito às diferenças como condutoras de uma melhor 

convivência. As práticas educacionais, neste contexto,  norteiam-se pela educação para todos, 

sem discriminações de nenhum tipo, garantindo a inclusão almejada por todos. 

Esta base se encontra compilada em duas obras, uma intitulada Tempos de 

Aprendizagem: Identidade cidadã e organização da educação escolar em ciclos, e a Proposta 

Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife – construindo competências, nas quais 

vários autores34 trazem conceitos, concepções que traduzem e dão embasamento ao projeto 

político-educacional em tela, abordando de maneira aprofundada os princípios que o 

norteiam. Apresentam-se estes documentos no sentido de elucidar as discussões necessárias a 

esta dissertação, optando, obviamente pelos textos que a ela são pertinentes. 

 

 

 

                                                
34 Zaidan Filho, Rezende e Martins dão embasamento ao referido projeto, e serão referenciados como autores do 
referido projeto neste capítulo e no próximo dedicado à análise dos dados da seguinte forma: (ZAIDAN FILHO, 
2003, p. ...) 
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4.2 Formação: um processo contínuo, visando à aquisição do conhecimento, valorização 

pessoal e a identidade profissional e respeito às diferenças. 

No que concerne ao processo de formação dos professores, os documentos 

demonstram no capítulo referente à escola e a construção da identidade cidadã – princípios e 

concepção dos ciclos de aprendizagem, da responsabilidade da Diretoria Geral de 

Ensino/SE/Prefeitura do Recife, a necessidade de reinventar a escola e suas práticas, assim 

como a preocupação em promover a motivação dos alunos e suas famílias, o sonho, e investir 

no agir-cidadão. A decisão política deve garantir esse ideário, assegurando “uma visão 

integradora da escola, na qual todos possam se perceber como sujeitos sociais, participantes 

da comunidade educativa” (PCR, 2003, p.123). Já se aponta, nesse momento, a visão do 

respeito às diferenças dos alunos. É visível, nesta proposta, um olhar diferenciado em relação 

à escola, fazendo perceber a necessidade de sua transformação em um local atrativo e 

participativo, condição esta que visa motivar o alunado, ao mesmo tempo se voltando para a 

singularidade do aluno e na importância de sua participação na comunidade educacional.   

Para o corpo docente, é fundamental que este se reconheça como mentor do seu fazer 

pedagógico, e que construa seu caminho de valorização através da formação continuada. O 

Recife tem definida sua educação escolar como a possibilidade do agir-cidadão na perspectiva 

da construção conjunta de formas de viver e conviver, “nas quais a vivência de valores ético-

sociais como a solidariedade é indispensável” (PCR, 2003, p. 124) Com essa visão, a proposta 

tanto valoriza o profissionalmente o professor, como tem bem estabelecidas suas metas em 

relação ao papel da escola na comunidade à qual pertence. 

Com relação à escola, a atual gestão, pautada na democracia, propõe uma mudança na 

qual ”professor e aluno possam redimensionar o sentido de individualização e de construção 

coletiva” (Ibidem, p.129), fazendo o esforço necessário para assegurar caminhos mais 
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individualizados de aprendizagem do aluno, ao mesmo tempo em que proporciona uma 

mudança na organização pedagógica do processo ensino-aprendizagem e investem na 

qualificação e também na valorização docente. 

O capitulo que explana sobre a organização da educação escolar em ciclos de 

aprendizagem e seus caminhos emancipatórios procura articular os movimentos dos 

professores e da sociedade civil, gerindo uma escola na perspectiva da inclusão. Nessa ótica, a 

estrutura, a dinâmica e o funcionamento escolar voltam-se para a valorização do aluno, que 

passa a ser visto como sujeito singular, co-autor de seu processo de aprendizagem fazendo 

uma ruptura com o mito da homogeneidade, tradição de autoritarismo da escola. Quanto ao 

professor, este redimensiona sua autonomia docente, torna-se parte integrante de uma equipe, 

colocando-se também responsável pelo aprendizado dos alunos, e ao mesmo tempo, 

compartilhando poder, decisões e saberes, sendo facilitador do aprender por sua 

flexibilização, colaborando com a cultura da escola (ibdem, p. 143). Grandes rupturas são 

indispensáveis à execução desta proposta, e entre elas destacam-se: a da homogeneidade e a 

do autoritarismo. A primeira rompe com ranços históricos a respeito de padrões impostos pela 

sociedade, provocando exclusões perversas, como a dos alunos com necessidades 

educacionais especiais; a segunda ruptura diz respeito à questão do poder, muitas vezes 

excessivo, utilizado por vários professores como mecanismo de controle, e erroneamente 

causavam temor nos alunos. Em uma perspectiva mais democrática, professores e alunos são 

co-partícipes do processo de ensino-aprendizagem, em uma relação dialógica, pautada pela 

ética e o respeito mútuo. 

Em termos de políticas educacionais, essa proposta de ciclos de aprendizagem 

caminha no sentido da profissionalização da docência e pressupõe uma permanência 

independente de gestões. O ciclo emerge como uma perspectiva emancipatória tanto para os 

alunos, como para os professores (ibdem, p. 147). A organização em ciclos aponta um 
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conjunto de fatores para atingir seu êxito. Dentre eles, com relevância para este trabalho, 

podem ser citados: 

A real condição de professores e especialistas das escolas poderem contar com 
espaço e tempo para se reunirem, conhecerem e discutirem as diversas propostas de 
abordagem de cada uma das áreas de conhecimento, e exercerem o direito plural das 
divergências, de formação e de opções teóricas (ibidem, p. 148); 

É condição indispensável para um bom desempenho profissional, que haja condições 

para que os professores, sistematicamente, se encontrem para discutirem, trocarem 

experiências, tomarem conhecimento de novas metodologias, formas de abordagem, para que 

possam desempenhar suas funções com segurança e tranqüilidade. Desta forma, esses 

encontros se mostram como uma adequada forma de aprendizagem contínua. Uma outra diz 

respeito às condições de trabalho dos docentes, que assim se expressa:  

A existência de condições de trabalho que não transformem em secundária a 
profissão docente e que incentivem a dedicação ao trabalho de forma minimamente 
digna, seja através de jornada de trabalho que incorpore o coletivo, seja pela 
atualização teórico-pedagógica permanente e pelo desempenho pessoal com 
variáveis inseparáveis da ação educativa (Ibidem, p.148). 

Neste aspecto, inclui-se na proposta a valorização e o compromisso de assegurar 

condições dignas de trabalho aos professores, requisito essencial para o bom desempenho e 

motivação de qualquer profissional, seja ou não docente. A questão da formação aqui é 

destacada, como um dos fatores incentivadores de sua dedicação ao trabalho. 

Ao serem implantados os ciclos de aprendizagem, tornam-se visível o compromisso 

com a escola inclusiva, assim como o desejo da continuidade dessa proposta. Essa 

continuidade, entretanto, acarreta a união entre professores e alunos, em atitudes corajosas 

para livrarem-se dos entraves que impedem a liberdade de inventar e reinventar as cenas da 

história (op. cit, p. 148). A escola inclusiva é citada desde a década de 1990, porém pouco se 

avançou na perspectiva de implantá-la. O projeto dos ciclos, no entanto, assume esse 

compromisso e conclama os docentes e discentes para serem atores dessa conquista. 

No âmbito da proposta, o professor tem o papel de mediador, acompanhando cada 
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aluno em suas necessidades, fazendo a interação com a sala de aula e trabalhando numa 

intervenção pedagógica favorecedora do desenvolvimento. Em relação ao conhecimento, o 

professor, além de detectar o que o aluno traz previamente, reconhece suas possibilidades, e 

estabelece as situações para que ele avance a partir desse conhecimento, atinja e ultrapasse 

constantemente seus limites (Ibidem, p. 148, 149). Fazendo-se uma reflexão a esse respeito, 

nota-se que para alcançar esses objetivos, é importante o professor adquirir a formação 

necessária e que esta se reflita em sua prática; nesta proposta é exigido do professor um maior 

aporte de conhecimentos, para que sejam sanados velhos problemas de lacunas no 

conhecimento dos alunos. 

A perspectiva dos ciclos favorece também a relação ensino-aprendizagem, na medida 

em que favorece a dialogicidade, num contexto que abre espaços para a ludicidade, reflexão e 

discussão, ressignificando a sua importância social. Neste sentido, a formação continuada dos 

professores é indispensável, pois: 

A atividade mental e o exercício intelectual do professor, seja na observação, seja na 
intervenção pedagógica, a fim de compreender e de propiciar a aprendizagem do 
aluno, indicarão outra lógica de intervenção, de proposição e de organização 
superadora de cada processo de desenvolvimento de diferentes alunos (ibidem, p. 
150). 

Como conseqüência, a saída dos antigos padrões amplia o repertório docente, 

acrescenta novas linhas de pesquisa, seleciona novos conteúdos, desta vez na perspectiva de 

ação/reflexão do aluno e de seus tempos e processos, recriando a docência. Evidencia-se, 

neste projeto, que a abertura de novas possibilidades didático-pedagógicas vem responder à 

carência de formação de professores, evidenciada na literatura, tornando a prática docente 

mais coerente com suas necessidades. 

Finalmente, a escolarização sistematizada em ciclos de aprendizagem tem como foco a 

formação de todos, atendendo às exigências do nosso tempo pelo seu caráter plástico, lúdico e 

multicultural, e ao mesmo tempo, voltando-se para a singularidade do aluno, mostrando-se de 



106 

 

forma democrática. (Ibidem, p. 158). 

No capítulo intitulado um novo caminho na prática pedagógica: a docência na rede 

municipal do Recife e os ciclos de aprendizagem, a proposta dos ciclos oferece uma nova 

base conceitual para os processos de ensino e aprendizagem, privilegiando a “construção 

processual do conhecimento, das práticas e dos aportes metodológicos em relação ao fazer 

pedagógico e às interações nas relações sociais no âmbito da escola” (op. cit., p. 171). 

Politicamente, a decisão pelo sistema de ciclos surge para enfrentar os problemas do fracasso 

escolar e dos altos e inadmissíveis índices de evasão escolar e repetência. A rede municipal 

compreende que é tarefa de todos os seus professores: “construir a prática pedagógica no 

sentido de uma pedagogia mais próxima da realidade dos alunos, mais sintonizada com a 

realidade circundante, mais interativa e inclusiva, mais autônoma e criativa, radicalmente 

democrática como entende a atual gestão municipal” (op. cit., p. 176). O exercer dessa prática 

perfaz o caminho em busca de uma educação de qualidade, na qual todos têm oportunidade de 

desenvolver seus potenciais, em sintonia com a realidade de cada um, e da comunidade às 

quais pertencem, gerando as transformações das quais necessitam, engajados em suas lutas 

sociais. 

Na proposta pedagógica do município do Recife se entende, no que concerne à 

fundamentação do componente curricular da língua portuguesa, a escola como fórum 

privilegiado para a formação da identidade cultural, social e histórica. Para essa construção, 

aconselha a revisão sistemática da prática pedagógica, para que sejam feitas as modificações 

no sentido de adequar as concepções a esta prática, e dessa forma, promover ações coerentes 

(Ibidem, 2002). Na concepção da Prefeitura do Recife, uma escola transformadora é vista 

como “espaço de atuação de forças que podem levá-la a contribuir na luta por transformações 

sociais” (PCR, 2002, p. 12).  Aqui se percebe a importância da escola como instituição, como 

local de poder e transformação, delineando seu papel e responsabilidade no cenário político-
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social da cidade. Para tanto, o professor necessita de uma formação adequada a fim de atender 

às exigências impostas pela nova proposta de ensino municipal. 

4.3 A inclusão nas perspectivas do pertencimento, respeito às diferenças, convívio, 

igualdade de oportunidades e cumprimento dos direitos, visando à cidadania 

Observa-se, no capítulo que versa sobre educação escolar: vivendo e convivendo na 

cidade, especificamente no que diz respeito à educação escolar, que vários aspectos são 

destacados. Um deles, de fundamental importância é que “modernidade e cidade estão 

entrelaçados” (PCR, 2003, p. 48). Como a modernidade é compreendida por Rezende (2003, 

p. 48) como um projeto de civilidade que busca a autonomia é importante conhecer o seu 

significado. A autonomia, é entendida em sua construção histórica por Cornelius Castoriades 

como a “capacidade de cada um de produzir suas próprias leis, conviver com seus limites, não 

anular o outro, viver democraticamente as diferenças”. A autonomia, na opinião do autor, 

“contempla a diversidade, a possibilidade de conviver com a diferença, na gestão democrática 

da sociedade” (Idem, p. 48). Observa-se uma aproximação na concepção desses autores, 

quando ambos trazem uma preocupação com o respeito às pessoas e conseqüentemente aos 

seus limites e às suas diferenças, como condição para o exercer de uma cidadania, de uma 

democracia.  

Ao mesmo tempo, Michel Zaidan (2003) ressalta que a escola tem que saber “articular 

as redes comunitárias de solidariedade, ao invés de permanecer um corpo estranho e hostil na 

comunidade, beneficiando-se [...] de políticas sociais destinadas a combater a exclusão 

social”. E ainda reforça que a escola também deve ser capaz de desenvolver uma ética e uma 

pedagogia centrada “no cuidado mútuo, no respeito às diferenças e ao pluralismo cultural de 
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nossos dias” (ZAIDAN FILHO, 2003, p. 65). 

Evidencia-se, neste discurso, a preocupação com a imagem e o papel da escola, a qual 

necessita de uma transformação para se tornar um espaço motivador, com atividades 

pedagógicas atraentes, alicerçada em princípios antenados com as necessidades da 

comunidade em seu entorno, entrosada com os seus problemas e oferecendo sua participação 

nas resoluções almejadas. 

Para a perspectiva emancipatória dos ciclos de aprendizagem, o currículo tem as suas 

dimensões ampliadas, indo além dos conteúdos acadêmicos tradicionais. O seu foco será 

múltiplo, para que privilegie saberes como processos institucionais e sociais, símbolos e 

valores, além de contemplar as habilidades múltiplas da complexidade inerente ao ser 

humano. A decisão política se faz no sentido de uma ruptura com o sistema linear da 

educação escolar, construído no sentido de acompanhar a lógica temporal e seqüencial do 

trabalho, e adotar, progressivamente o sistema de ciclos de aprendizagem. Há, portanto, a 

necessidade de ver o currículo em movimento processual, organizando-o diferencialmente, 

com uma estrutura favorecedora da continuidade, interdisciplinaridade, para que sejam 

respeitados os ritmos e os tempos dos alunos (Ibidem, p. 131).  Nesta nova perspectiva, o 

currículo assume um papel mais abrangente, ao contemplar aspectos antes relevados, como 

sua adequação à realidade do aluno, necessitando abandonar o sistema estanque, para se 

converter em instrumento de aprendizagem móvel, mutante, adequando-se cada vez mais às 

diferenças e às necessidades que forem surgindo. 

Como base legal, a Secretaria de Educação da PCR utilizou a legislação nacional, 

atendendo à Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

e as resoluções do Conselho Nacional de Educação. Seguindo essas orientações, os sistemas 

de ensino garantem às crianças, aos jovens e adultos: 
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Acesso à educação básica, que pode ser traduzido na taxa de matrícula e na 
permanência na escola durante um período de 11 anos, em relação à população em 
idade escolar, igualando as oportunidades à educação; 

Educação básica mínima que assegure a inserção no mundo do trabalho, formas de 
lazer, diferentes formas de expressão cultural; 

Construção progressiva da aprendizagem e redução da distorção idade/série 

Escolarização quantitativa e qualitativa;  

Vivência do currículo na perspectiva da inclusão; 

Atualização das estratégias pedagógicas do professorado (PCR, 2003, p. 43) 

 

A flexibilização da organização curricular, vislumbrada nestes princípios, legitima a 

decisão de implantar a aprendizagem em ciclos, e também de acordo com esta base legal, a 

progressão continuada e a reforma curricular surgem como necessidades prementes (PCR, 

2003). Para que se possa efetivar um novo direcionamento das práticas no contexto escolar, é 

evidente a necessidade de flexibilizar o currículo adequando-o aos princípios da proposta dos 

ciclos, como ponto vital para este objetivo. 

No tópico correspondente à configuração dos ciclos de aprendizagem tem-se como 

base a reorganização do espaço e tempo escolar e da prática pedagógica assim como a procura 

da flexibilização e articulação para atingir a “complexidade das dimensões do humano e da 

cultura”. Isso visa, primordialmente, aderir a uma política de inclusão, o que significa 

respeitar as diferenças e os diferentes tempos do aprender, pelo fato de que a aprendizagem é 

uma construção social, oferecendo possibilidades de mudança. Também sintonizar-se com os 

“teóricos sócio-interacionistas e com a visão dialética da história, rompendo com territórios de 

poder secularizados; atualizar o currículo, contemplando a esfera das atividades, das 

dinâmicas e das relações no âmbito da escola” (Ibidem, p.144). Os ciclos, portanto, têm como 

cerne a reorganização do tempo e do espaço e busca, através dos processos de articulação e 

flexibilização, alcançar a complexidade do ser humano e sua cultura. Para isso, lança mão da 

teoria sócio-interacionista, da qual Vygotsky é sua maior expressão, promovendo uma ruptura 
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nas estruturas de poder e favorecendo o inter-relacionamento entre os sujeitos participantes da 

comunidade escolar. Para isto, foram definidos alguns princípios: da igualdade, do 

reconhecimento das diferenças, da inclusão, da integralidade, da autonomia. Para efeito desta 

pesquisa, será dada ênfase aos princípios que apresentam relevância para a mesma. 

O primeiro princípio, o da igualdade, preconiza “a possibilidade de acesso ao 

conhecimento científico, cultural e socialmente construído pela humanidade, para todos, 

possibilitando ainda, aos diferentes, diferentes formas, tempos e espaços de aprendizagem.” 

(PCR, 2003, p.144). Este princípio celebra a igualdade de oportunidades ao acesso ao 

conhecimento científico, social e cultural entre as diferentes pessoas que compõem o universo 

discente. Desta forma, promove o cumprimento de um direito inalienável, a educação. 

O segundo, do reconhecimento das diferenças está assim descrito:  

Parte da compreensão das possibilidades distintas, de cada um, entendendo que a 
maturidade social, cultural e cognitiva para aprender os processos relacionados à 
construção do conhecimento, não é a mesma de um aluno para outro. Se a 
heterogeneidade marca a espécie humana e a cada pessoa como espécie única e 
complexa, assim também precisa ser focado o processo de aprendizagem, 
considerando diferentes ritmos e processos de aprendizagem e convivência (PCR, 
2003, p. 144,145) 

Com este princípio, é garantido ao aluno, o respeito à sua singularidade, sendo 

respeitados seu tempo e ritmo de aprendizagem, quebrando a velha tradição da 

homogeneidade, que propunha um só tipo de atendimento pedagógico para todos.  

O terceiro princípio, o da inclusão, garante: o acesso de todo aluno ao conhecimento 

com formas, tempos e intervenções apropriados a cada um, favorecendo, conseqüentemente, a 

sua permanência na escola e o atendimento às diferenças pessoais e sócio-culturais. Neste 

momento percebe-se a garantia do acesso de todos à educação, como propõe a Declaração de 

Salamanca, a qual foi acatada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu 

Titulo III, Art. 4°, § III. 

Ao serem implantados os ciclos de aprendizagem, torna-se visível o compromisso com 

a escola inclusiva, assim como o desejo da continuidade dessa proposta. Entretanto, essa 
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continuidade, acarreta a união entre professores e alunos, em atitudes corajosas dos entraves 

que impedem a liberdade de inventar e reinventar as cenas da história (op. cit., p. 148). A 

escola inclusiva é citada desde a década de 1990, porém pouco se avançou na perspectiva de 

implantá-la. O projeto dos ciclos, no entanto, assume esse compromisso e conclama os 

docentes e discentes para serem atores dessa conquista. 

Na proposta pedagógica da Rede Municipal do Recife, em sua nova concepção “se 

destaca a importância dos aspectos cognitivo, emocional, social e cultural como dimensões 

indissociáveis no processo de desenvolvimento dos alunos e definidoras de suas diferentes 

construções” (Ibidem, p. 5). Evidencia-se que a preocupação com o aluno se revela de uma 

forma abrangente, envolvendo seus vários aspectos e significados, variáveis indissociáveis, 

em se tratando de seres humanos. 

A opção pelo paradigma sócio-interacionista como norteador da proposta pedagógica,  

dá-se pelo fato do homem aprender e se desenvolver na relação com o outro social. Através 

deste relacionamento, ele constrói a objetividade e a subjetividade do conhecimento e se 

constitui como sujeito histórico que influencia e é influenciado pela cultura. É notória a 

importância dada à questão inter-relacional como promotora de desenvolvimento e mudanças 

na questão educacional e cultural. Daí a necessidade de incentivos no caminho da 

interatividade.  

Esse processo de aprendizagem gera bons frutos porque “busca formar um sujeito que 

seja capaz de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser” 

(Ibidem, p. 5). Nota-se que esta questão permeia a construção não só do conhecimento, como 

da própria identidade individual e coletiva, fatores que formam um diferencial no contexto 

escolar. Assim, a formação do aluno não se restringe aos componentes curriculares de 

maneira desarticulada. A interdisciplinaridade surge, neste momento, como “o objetivo do 

processo pedagógico” (Ibidem, p. 6). Neste contexto, vai-se à procura dos pontos comuns para 
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a necessária interação entre os conhecimentos. As Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação concentram o conhecimento em três grandes áreas, justificadas pelas afinidades 

existentes entre seus vários componentes curriculares: Linguagem e Códigos, Ciências 

Humanas, Ciências da Natureza e Matemática (PCR, 2002). A área de Linguagem e Códigos 

é constituída de componentes curriculares que versam diferentes formas de expressão, como: 

Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua Estrangeira e Informática. A das Ciências 

da Natureza e Informática abrange as ciências físicas, químicas e biológicas; a área das 

Ciências Humanas é composta por História, Geografia, Antropologia, Direito, entre outros. 

(PCR, 2002). Entretanto, no âmbito dos conteúdos destas áreas, serão destacados apenas os 

que têm relevância para este trabalho. 

Inicialmente, No capítulo dedicado à área das Linguagens e Códigos e suas 

Tecnologias, ressalta-se:  

[...] a importância que a articulação das linguagens busca estabelecer através das 
diversas relações entre as formas de expressão e de comunicação, a construção dos 
conhecimentos e das identidades dos alunos, de modo a contemplar as possibilidades 
científicas, artísticas, lúdicas e motoras de conhecer o mundo (PCR, 2002, p. 10). 

Observa-se a coerência em reconhecer e valorizar várias formas de linguagem e 

comunicação, abrindo espaço para as pessoas que fogem a padrões e utilizam formas não 

ortodoxas para se expressar e comunicar, com no caso das pessoas com alterações da fala, da 

audição, que possuem formas diferentes de comunicação como a Língua Brasileira dos Sinais 

(LIBRAS). Desta forma, a escola abre-se para a diversidade, às diferenças, favorecendo a 

todos.  

Neste contexto é dada ênfase à linguagem como “mediadora das aprendizagens”, 

promotora da socialização e construção de identidade e cidadania. O interesse é que o sujeito 

se torne “autônomo, responsável, crítico, desafiante, desejoso, estético, ético, e que construa 

sua história e identidade cultural na relação com o outro” (Ibidem, p. 10). É visível a 

relevância da socialização na vida dos sujeitos, e a escola tem a possibilidade de exercitar este 
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convívio de forma direcionada a alcançar estes objetivos. 

No âmbito das competências gerais da área, está a de “compreender e usar as diversas 

linguagens – verbal visual, gestual, sonora – e seus sistemas simbólicos [...]” (Ibidem, p.11) 

Aqui se torna ainda mais clara a intenção do favorecimento da inclusão, quando se propõe o 

aprendizado da linguagem sob diversas formas. 

No terreno das competências da linguagem, é aberto um espaço para expressão das 

idéias por gestos e dramatizações, caracterizando a abertura de outras formas de comunicação, 

constituindo-se em mais um espaço aberto ao processo inclusivo. 

Quanto ao componente curricular Arte, este aponta para um “rico universo simbólico, 

rico, múltiplo o qual varia de uma cultura para outra, constituindo-se em documento que conta 

parte da história da diversidade cultural da humanidade”. (Ibidem, p.16). A proposta 

curricular em Arte da Rede Municipal do Recife, portanto, 

[...] está comprometida com a população escolar no acesso à Arte e ao patrimônio 
cultural, fundamentada em três eixos da política educacional: Educação sob a ótica 
do Direito; Cultura, identidade e vínculo social;Ciência, tecnologia e qualidade de 
vida, [...] (PCR, 2002, p. 19) 

Evidencia-se que a proposta do conteúdo Arte contempla o aluno sob várias óticas, 

preparando-o em seu processo de cidadania, fazendo-o consciente de seus direitos, 

enriquecendo sua cultura, fortalecendo sua identidade e responsabilidade social. Nas 

considerações metodológicas a inclusão é destacada, como se vê a seguir: 

A partir de uma postura pedagógica inclusiva, chama-se a atenção para a importância 

dessa mediação com alunos com necessidades especiais, para os quais poderemos pensar de 

formas diferenciadas de contato com a Arte: 

Precisamos vivenciar e descobrir outras e novas estratégias, pois o processo de 
inclusão na nossa rede de ensino tem se ampliado pela legitimação do direito de 
acesso a todos, tornando-se mais um desafio e objeto de estudo no nosso ensinar 
(PCR, 2002, p. 20). 

Percebe-se que a postura mediadora entre os alunos com necessidades especiais e o 

conteúdo Arte, oferecendo formas diversificadas para seu aprendizado, constitui-se em real 
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elemento facilitador da aprendizagem, pois a diversidade exige essa flexibilidade. 

Em se tratando das competências do estudo da Arte, vê-se a orientação em “refletir, 

discutir e posicionar-se criticamente sobre a discriminação de gênero, etnia e/ou minorias, 

veiculadas através das produções artísticas, pelas diversas mídias” (Ibidem, p. 21). Nesta 

ótica, o papel do professor como mediador garante que este processo ocorra de maneira 

dialética, contextualizada e participativa. 

Em relação ao conteúdo música, na descrição das suas competências, há uma 

orientação no sentido de “agir com autoconfiança, respeito aos outros e cooperação” (PCR, 

2002, p.27). É perceptível, mais uma vez, o reforço do exercício desses valores. Na questão 

dos conteúdos da Arte contemporânea há uma alusão ao termo Minorias, o qual é assim 

conceituado: “refere-se aos grupos humanos/sociais que têm pouca representatividade ao 

nível do poder. (Ibidem, p. 29). Como se sabe, historicamente as minorias  formam os grupos 

socialmente excluídos. 

Com referência ao Componente Curricular Educação Física, este se fundamenta na 

promoção, com competência e criatividade, do processo de aprendizagem dos alunos a partir 

de três grandes eixos: “a educação sob a ótica do direito; cultura, identidade e vínculo social; 

ciência, tecnologia e qualidade de vida” (PCR, 2002, p. 41). É visível que para se alcançar 

estes objetivos, faz-se necessária a aquisição de conhecimentos voltados às questões sociais e 

do direito, a fim de que limites destes conhecimentos sejam ultrapassados, em benefício da 

construção da identidade cidadã. A Educação Física possui a propriedade de utilizar uma 

variedade de linguagens que pode atender a várias exigências e necessidades do ensino, 

favorecendo dessa forma, a diversidade. 

Entre as competências da Educação Física há a orientação de 

Perceber as habilidades motoras requisitadas na execução dos fundamentos 
característicos de cada modalidade esportiva, fazendo uso adequado às situações, 
adotando atitudes de respeito mútuo, cooperação, solidariedade e repudiando 
qualquer espécie de exclusão e violência (PCR, 2002, p. 44).  
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Neste momento, é notório o foco do respeito às diferenças entre as pessoas, na decisão 

de adequar às situações, e especificamente, a pessoas que não alcançam o padrão ideal de 

cada fundamento esportivo. Uma outra competência aponta para o discernimento quanto aos 

vários aspectos do esporte, abordando temas atuais, e entre eles, a questão da 

inclusão/exclusão esportiva. (Ibidem, p.45). Mais uma vez, nota-se a preocupação do governo 

municipal em atentar para os fatores que levam a atitudes de exclusão, na tentativa de aboli-

los. Finalmente, uma outra competência propõe: “discernir sobre os padrões de beleza e 

estética corporal impostos pelo meio e pela mídia, tendo como referência a diversidade 

presente na cultura advinda do mover-se, evitando a adoção crítica e o preconceito” (Ibidem, 

p. 45). Esta, como se percebe, é uma questão séria no cenário da Educação Física, no qual a 

idéia do belo, do estético está bastante arraigada no imaginário, e constantemente reforçada 

pela mídia. Esta idéia é uma das principais fontes de preconceito e discriminação, tolhendo 

muitas oportunidades. As rupturas com problemas deste tipo se fazem mais do que 

necessárias no âmbito da Educação Física, e atitudes acolhedoras, de adesão são o caminho 

mais objetivo para combatê-las. 

Na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias a fundamentação se faz nos 

“princípios do direito à igualdade e no respeito às diferenças, nos valores da ética e da 

autonomia como pressuposto para a construção e exercício permanente da cidadania” (PCR, 

2002, p. 81). O ensino das Ciências Humanas deverá proporcionar ao aluno o 

autoconhecimento, para que se estabeleçam relações sociais alicerçadas na solidariedade e na 

afetividade. (Ibidem, p. 81). Compreende-se o direito à igualdade como o direito às mesmas 

oportunidades para todos, e no respeito às diferenças, também o direito de ser diferente. Esse 

são valores éticos carecedores de estímulo para a construção de uma sociedade melhor. A 

ética se mostra como um caminho eficaz para a obtenção dessa aquisição. Ainda orienta que 

os estudantes situem-se no espaço e tempo, exercitando relações e entendendo os significados 
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da identidade, sociedade e cultura. É inegável a inter-relação entre estes três eixos. A 

identidade depende das relações sociais; a sociedade depende dos sujeitos que a compõe, e a 

cultura é fruto da produção humana, e está inserida na sociedade. Portanto, são importantes o 

discernimento dos alunos e a compreensão a este respeito. Recomenda-se que a base 

conceitual da História e da Geografia tenham como alicerce “o tempo, o espaço a natureza, a 

cultura e as relações sociais” (Ibidem, p. 81), para que haja uma maior compreensão dos 

fenômenos estudados. 

Na questão das Competências, é recomendado que “se utilize as ferramentas 

fornecidas pelas ciências humanas em ações propositivas que visem a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, garantindo o respeito à diversidade e o direito a oportunidades iguais” 

(PCR, 2002, p. 81).  

No componente curricular História são consideradas as “dimensões da pluralidade e da 

diversidade, tanto em relação aos sujeitos como aos grupos” (Ibidem, p. 83), demonstrando 

uma abertura para as questões das diferenças de uma forma geral. Entre suas competências, 

destaca-se o respeito à diversidade em suas várias facetas como uma condição indispensável 

para a harmonização entre as pessoas. 

 

 

4.4 A Humanização no desenvolvimento do Ser Humano, alcance da sua Plenitude e 

embasamento nos valores morais e éticos 

No capítulo dedicado à cultura, identidade e vínculo social, ao discorrer sobre 

cidadania democrática da escola, Martins compreende a escola a partir do modo como a 

Cultura e a Identidade se inscrevem, trazendo-a para um compromisso com os valores 

humanistas. Assim, é importante que todo projeto pedagógico priorize o ser humano, para que 
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a escola seja humana, viva. (MARTINS, 2003 p. 20-21).  A Cultura é conceituada por ele 

como “toda produção propriamente humana, revelando características psíquicas, tradições, 

regras, normas, valores e crenças de um grupo social específico”.(Ibidem, p. 21) Assim 

conceituada, a cultura desvela muito do eu, do interior de cada ser humano que a constrói, 

assim como da comunidade à qual pertence. 

A Identidade, para Martins, se constitui de dois elementos: “a busca da autonomia 

individual/coletiva em bases racionais e a valorização de uma utopia emancipatória, 

sintetizada pelas idéias de ordem e progresso” (Ibidem, p. 22). Esse conceito, quando 

colocado em um contexto mais concreto, serve para se pensar a autonomia e as atitudes 

intencionais com as quais as pessoas envolvidas com a escola possam criar um sistema de 

conhecimento específico, e trabalhar práticas educativas que contribuam para o 

desenvolvimento de uma cidadania emancipada. (Ibidem, p. 22). Desta forma, a identidade é 

realçada como a condição propulsora de mudanças individuais ou coletivas no sentido de 

alcançar a autonomia, buscando uma trajetória no sentido da construção de uma cidadania 

ampla, atual, plena. 

Este mesmo autor após discorrer historicamente sobre a questão da aquisição de 

direitos, observa o crescimento de trabalhos voluntários, de práticas de economia solidária e 

de comunidades que atuam diretamente na vida escolar. Para o autor, “essas iniciativas são 

espontâneas e motivadas, em geral, pelos desejos individuais e/coletivos de promoções de 

causas humanitárias”. (Ibidem, p.35).   

Rezende (2003) ao discorrer, no projeto político da PCR sobre a cidade, expõe sua 

opinião de que uma cidade oferece várias leituras, e que nenhuma delas se desvincula de seu 

passado, embora cada uma viva seu tempo. Por isso, entende-se que cada projeto a ser 

implantado deve levar em conta sua multiplicidade. Não há, portanto, dificuldades se a 

sociedade acata esse encontro e se emergem sonhos de conteúdos diversos (Ibidem, p. 51). À 
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essa altura, torna-se imprescindível se reportar ao conceito de solidariedade para uma melhor 

compreensão . Na concepção de Rezende,  

[...] a solidariedade é o grande espelho que ilumina a solidão, que a incomoda e a 
decompõe. É o momento mais precioso da socialização e as cidades, com suas 
histórias, cresceram alimentando sentimentos que enfatizavam a necessidade de 
repartir e não só de concentrar (REZENDE, 2003, p.48). 

Para o autor, o fato das pessoas não serem iguais e também serem inacabadas, faz com 

que elas reconheçam que a sua própria história é imbricada com a história da cidade, e isso 

abre um campo para a construção da vida humana. Analisando por essa perspectiva, a 

solidariedade assume um papel relevante no que se refere às construções coletivas para o 

aprimoramento do ser humano, independentemente das dificuldades inerentes aos grandes 

centros urbanos 

Michel Zaidan (2003), em seu texto: Políticas públicas, escola e direitos 

multiculturais, contido no projeto político da PCR, aborda o problema da escola pública em 

uma era de exclusão social, definindo-a como uma instituição que só concorre para uma ética 

do individualismo exagerado, da competitividade e produtora de um “solipsismo social”. Para 

combater este problema, propõe que “a escola de que precisamos é aquela que sem abandonar 

o ideal de uma formação humanística integral, preocupe-se acima de tudo, com a recuperação 

da auto-estima de seus alunos” (ZAIDAN FILHO, 2003, p.64). É bastante perceptível que o 

autor propõe um olhar de maior atenção para os alunos, no sentido de perceber suas 

dificuldades, necessidades, para que se tenha uma maior sensibilidade no sentido de escutá-

los, de captar seus problemas, para que a partir dessa detecção, o professor possa trabalhar na 

recuperação da sua auto-estima como condição de integrá-lo e formá-lo numa dimensão mais 

humana. 

Ao se refletir sobre a contextualização da educação no período contemporâneo, nota-

se que aos poucos, por acompanhar o progresso, a humanidade vem construindo diferentes 

formas de desumanização.  O cabedal de inovações requerido por um mundo em constantes 
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transformações, fruto do acúmulo de capital, não dá a devida atenção à diversidade cultural, à 

diferença entre povos e raças, privilegiando um sentido de homogeneidade, a qual reduz a 

presença participativa no mundo. A pós-modernidade e os avanços tecnológicos aprimoram 

os bens materiais, ao mesmo tempo em que promovem a falta de socialização entre os seres 

humanos, comprometendo o processo civilizatório (Ibidem., p. 125). Esta reflexão remete às 

questões de dominação, onde a diversidade é preterida pela homogeneidade, ferindo os 

princípios éticos, e priorizando não mais os valores morais e sim os materiais, O governo 

externa uma preocupação a esse respeito e tenta apontar os riscos que a pós-modernidade traz 

ao processo de humanização. 

A respeito da globalização, a Secretaria de Educação da PCR assim se posiciona: 

O olhar sobre a realidade brasileira constata a visão de mundo dominante, [...] o qual 
firmou a aliança entre ciência e técnica, constituindo um divisor de águas na relação 
social de trabalho, e com ela, a fragmentação e a hierarquização das funções (PCR, 
2003, p. 127). 

A cidade do Recife, situada neste contexto sócio-histórico, revela-se uma cidade de 

contrastes, inerentes aos grandes centros urbanos, nesta Era de globalização da economia. A 

gestão da Prefeitura (2001 a 2004), no entanto, propõe a criação de um novo caminho, o qual 

orientará suas políticas públicas. A orientação deste governo define-se por “princípios 

pautados nos direitos à igualdade e no respeito às diferenças, nos valores da ética, da 

igualdade e da autonomia, como ideário e práxis do processo de construção da cidadania” (op. 

cit., p. 128).  

Essa proposta traz repercussões por ser pautada em mudanças no âmbito da educação 

na cidade do Recife. No cenário nacional, a mídia, pressionada pelo mundo do trabalho, elege 

a educação como “pedra-de-toque” das exigências desse complexo cenário atual. Como 

conseqüências dessa necessidade, vê-se, por um lado, o crescimento acelerado das 

desigualdades sociais e de suas repercussões evidenciadas pelo aumento da violência, fome e 

miséria, conseqüentes à falta de oportunidades. Na escolarização, isso se reflete na decadência 
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do ensino em sua clássica organização serial e anual, as quais sedimentam as desigualdades e 

as exclusões. Por outro lado, a ruptura de conservadoras e históricas tradições demonstra que 

estamos vivendo a desconstrução desse processo histórico e iniciando uma trajetória de lutas 

com a finalidade de proporcionar uma qualidade de vida melhor para todos (Ibidem, p. 128).  

O documento da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife traz a análise do 

cenário educacional atual e suas repercussões, que expõe com clareza a dura realidade na qual 

se encontra o sistema de ensino, com sua organização seriada, prática que sedimenta antigos 

equívocos como, por exemplo, a exclusão. Destaca-se, nesse cenário, não só a proposta de 

mudança, mas os fundamentos que serviram de alicerce para a sua construção, cujo cerne é a 

humanização. Este mesmo documento dá ênfase ao processo de aprendizado diferenciado, no 

qual os tempos e os ritmos dos(as) alunos(as) são respeitados, privilegiando com esta medida, 

as diferenças existente entre eles, tomando o caminho da inclusão, favorecendo as 

oportunidades necessárias a todos. 

Desta forma, a política de educação escolar com qualidade social inclui:  

[...] o princípio político de compromisso de educação para a maioria da população, 
como direito social à igualdade; vê a inclusão social como prática de intervenção 
não-compensatória, e atribui à cultura da solidariedade o espectro de linguagem 
contemporânea da afetividade e da possibilidade de democratização do 
conhecimento (PCR, 2003, p. 129). 

Nesta gama de possibilidades, os processo de democratização e promoção da 

cidadania caminham lado a lado com a autonomia e a participação, desvelando uma nova 

forma do fazer educativo. Segundo a visão da Secretaria de Educação, o projeto pretende 

articular todos os segmentos nele envolvidos, promover rupturas com a cultura de esteriótipos 

e preconceitos, que massacram as pessoas desde os primórdios da humanidade. (ibidem, p, 

129) É destacada, mais uma vez, a disposição com a ruptura de antigos tabus, frutos da 

ignorância e conseqüente ausência de oferta de possibilidades, geradoras de exclusão em 

diversos segmentos sociais. Na educação, especificamente, novas abordagens pedagógicas são 
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propostas a partir de novos olhares. 

Na perspectiva na qualidade social, essa proposta é concebida como um direito social, 

possibilitando o exercício de outros direitos e traz uma ressignificação da escola em sua 

função social, concebendo-a como espaço de apropriação dos conhecimentos. Nessa direção, 

a escola é compreendida como integrante de uma rede, no caso a rede municipal do Recife, 

onde cada uma delas tem o papel de construir o conhecimento e disseminar aprendizagens, 

além de produzir cultura e saberes. Ao mesmo tempo, se constitui de um local para 

socialização e espaço de formação de competências, exercício da cidadania e aprendizado da 

ética, assim como lugar e espaço coletivo de aprendizagens, as quais se tornam legitimadas 

pela perspectiva de civilização. Porém, para que atenda a uma perspectiva inclusiva, não será 

suficiente o aumento da duração do tempo da aprendizagem escolar, ou a manutenção, sob um 

disfarce, de antigas práticas. Para esta mudança será imprescindível a “adesão e o 

compromisso do professorado com esse ideal democrático e de reorganização pedagógica e de 

gestão escolar, reinventando o fazer docente, a postura profissional e as práticas educativas de 

professores, de alunos e da comunidade escolar” (PCR, 2003, p. 130). Nessa perspectiva, é 

grande o desafio ao qual é imposto o professor; o qual passa a assumir uma parte vital para 

que essa proposta se efetue. Da sua adesão e colaboração vai depender o sucesso do 

empreendimento de reorganização e gestão educacional.  

Na proposta pedagógica do município do Recife, especificamente entre as 

competências da Educação Física, são listados: “Reconhecer nos hábitos e atitudes que o 

mover-se, no sentido da humanização, integra sentimento, pensamento e ação”. Sob esta 

visão, o mover-se, não visa apenas o ato físico, mecânico em si, engloba o sentido de que o 

ser humano é um todo, do qual o importante é o seu conjunto de valores morais, e não os 

exigidos pela mídia. 

Nas matérias Química e Física, no tocante às Interações sociais, há uma chamada à 
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conscientização para modificar as atitudes, repensando a violência, preservação e tratamento 

aos demais. (Ibid, p. 59). Percebe-se a modificação de atitudes em relação às pessoas, como 

um primeiro passo para o combate a várias formas de violência, desde a discriminação até o 

atentado à vida. Desta forma o governo contribui, através da Educação, para uma vida melhor 

para todos. Outra recomendação se faz no sentido de adotar, no cotidiano, atitudes solidárias 

cooperativas e de repúdio às injustiças. (Ibid, p. 60). Essa recomendação é entendida como 

um reforço às questões de solidariedade e justiça para todos. 

Quanto ao componente curricular Geografia, em sua fundamentação encontra-se, no 

âmbito da construção de sua identidade cidadã, a busca da “igualdade de oportunidades, a luta 

pela melhoria da qualidade de vida e o respeito à diversidade” (Ibid, p. 93). Percebe-se em 

todo esse grupo das Ciências Humanas, um grande destaque às questões dos valores morais e 

éticos, como uma forma de resgate da dignidade e da humanização do ser humano. Na 

construção da identidade cidadã, esses valores se mostram como a mola-mestra de todo o 

processo. 

O componente curricular Ensino Religioso encerra a Proposta Pedagógica da PCR, 

alicerçando-se nos princípios da cidadania, no respeito ao outro, visando o desenvolvimento 

integral da personalidade. Suas questões prioritárias são a felicidade, a plenitude da 

humanidade e o sentido da existência do ser humano. Parte do princípio que “Deus é 

libertador dos oprimidos e compactua com ações de transformação, justiça, solidariedade, 

fraternidade e igualdade entre todos” (Ibid, p. 100). O governo entende que a educação, a 

cultura, a identidade e o vínculo social também dependem de valores que são reforçados a 

partir de uma “certeza transcendental” e de uma ética, as quais se iniciam na pela educação 

familiar, se sedimentam na educação escolar e especificamente, no ensino religioso. É 

importante destacar que o governo distingue diferentes papéis e responsabilidades inerentes às 

instituições; não isenta a família da sua responsabilidade da educação inicial, a qual tem 
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extrema relevância na construção da identidade dos sujeitos, e reconhece a responsabilidade 

da escola e seus conteúdos curriculares neste processo.  

Como compromisso, determina que o ensino religioso deve proporcionar as 

oportunidades para que o aluno descubra “o sentido mais profundo da existência”, a fim de 

que encontre os caminhos para sua realização, assim como lhe confere “[...] especial 

dignidade como ser humano e respeito por si mesmo, pelos outros e pela natureza, na luta pela 

construção de uma sociedade mais justa, centrada na solidariedade, na defesa e na promoção 

integral da vida” (PCR, 2002, p. 100). 

Os compromissos do Ensino Religioso estão bem claros quanto aos seus objetivos, que 

se resumem em tornar o ser humano melhor para si, para os outros e para a natureza. 

Independente de credos, busca resgatar valores morais e éticos, a fim de transformar a 

sociedade e o mundo em um lugar melhor para se viver. Entre suas competências, encontram-

se a aconselha a respeitar a diversidade e a de “desenvolver a sensibilidade, a solidariedade e 

o compromisso diante de situações em que se atente contra os direitos humanos” (Ibid, p. 

102). Neste ponto, é interessante destacar que o veto à educação fere a questão dos direitos, e 

que o acesso de pessoas com necessidades educacionais especiais ao ensino, pautado por 

princípios como os aqui descritos, apresenta-se como uma perspectiva promissora em relação 

à melhoria da qualidade de vida social das mesmas.  
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4.5 O discurso da inclusão respaldado no compromisso da Educação para Todos: a 

Declaração de Salamanca 

A Declaração de Salamanca, documento extraído na Conferência Mundial de 

Educação Especial, realizado na cidade de Salamanca, Espanha, em junho de 1994, teve como 

finalidade referendar o compromisso com a Educação para Todos. Neste documento, no item 

1, que discorre sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educacionais 

Educativas Especiais, os delegados reafirmam o “compromisso com a Educação para Todos 

reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para crianças, 

jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de 

ensino” (UNESCO, 1994, p. 1), ao mesmo tempo em que reendossam a Estrutura de Ação em 

Educação Especial aclamada neste mesmo evento como guia de provisões e recomendações. 

Como segunda prioridade, elegem a crença e a proclamação dos direitos da criança à 

educação, assim como a oportunidade para que estas mantenham e atinjam o nível adequado 

de aprendizagem. Neste parágrafo se reitera o direito universal à educação e o fornecimento 

de situações nas quais as crianças possam desenvolver o seu potencial. Em seguida, 

reconhecem a diversidade entre elas e ao mesmo tempo propõe que “sistemas educacionais 

deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de 

levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades” (idem, p. 1) O 

reconhecimento das diferenças entre as pessoas é pertinente neste documento e dele emerge a 

necessidade da adequação às especificidades dessas pessoas. Ele  propõe que a escola regular 

deve acomodá-los dentro de uma Pedagogia cujo centro é a própria criança, com capacidade 

de satisfazer às suas necessidades, e que as escolas regulares com orientação para inclusão se 

constituem em modelos de combate à discriminação, tornando-se comunidades acolhedoras e 

fraternas, as quais “provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 
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eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional” (Ibidem, 

p. 1). Este documento propõe uma mudança importante no sistema de ensino a partir do olhar 

pedagógico, buscando centrar na criança toda a atenção e foco, respeitando sua diversidade, e 

ao mesmo tempo, sua individualidade. 

O documento conclama os países-membros a dedicar a mais alta prioridade político-

financeira para aprimorar seus sistemas educacionais com a finalidade de tornarem-se aptos a 

incluir todas as crianças, sem se deixar levar por preconceitos na presença ou não de 

diferenças, ou se pessoas apresentam ou não dificuldades. Recomenda o “princípio da 

educação inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando todas as crianças em escolas 

regulares, a menos que existam fortes razões para agir de outra forma” (UNESCO, 1994, p. 

1). Esta recomendação reforça a implementação da escola inclusiva como forma de aceitação 

das diferenças, e incrementa o provimento do direito ao ensino para todos. Está presente o 

incentivo aos projetos de demonstração, ao intercâmbio entre países com experiência em 

educação inclusiva e a solicitação de “mecanismos participatórios e descentralizados para 

planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com 

necessidades educacionais especiais” (idem, p.1). Nesta solicitação percebe-se uma visão 

democrática no que se refere à descentralização e participação em todas as etapas da 

construção do processo educacional na questão da inclusão. Os delegados da Conferência 

também conclamam a participação das famílias, comunidades e instituições voltadas às 

PNEEs nestes planejamentos, assumindo uma postura democrática. Em seguida, requerem 

maiores esforços nas questões de identificação e intervenção precoces, assim como na 

perspectiva vocacional da educação inclusiva.  Neste ponto, é importante ressaltar que a 

determinação de identificação e intervenção não deve se prender a questões médicas, de 

diagnóstico, no sentido de tratamento, e sim na necessidade educacional apresentada e na 

metodologia a ser utilizada no processo pedagógico. 
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Fazem um apelo às agências financiadoras internacionais para que reforcem a 

perspectiva da educação inclusiva, e que apóiem a educação especial em todos os programas 

educacionais. Quanto às Nações Unidas e suas agências especializadas, que incrementem sua 

cooperação técnica e redes de trabalho para favorecer o provimento da educação especial, 

assim como reforcem sua colaboração com as entidades oficiais nacionais, para intensificarem 

seu envolvimento no “planejamento, implementação e avaliação de provisão de educação 

especial que seja inclusiva” (idem, p.2)  

No tocante à UNESCO, esta se propõe a mobilizar fundos através da criação de um 

programa de expansão de escolas inclusivas e de apoio comunitário para o lançamento de 

projetos-piloto. A finalidade destes projetos é demonstrar novas maneiras de disseminação e 

desenvolver indicadores de necessidades e provisão de educação especial. Com isto, 

demonstra-se a intenção de expandir a educação inclusiva através do provimento da educação 

especial. 

4.6 A Declaração de Salamanca e seu posicionamento frente ao processo de formação de 

professores visando o processo inclusivo 

Neste documento, há uma solicitação no sentido de garantir que “no contexto de uma 

mudança sistêmica, programas de treinamento de professores, tanto em serviço como durante 

a formação, incluam a provisão de educação especial dentro das escolas inclusivas” (Ibidem, 

p. 1). Percebe-se com esta recomendação, como a formação dos professores torna-se essencial 

para a educação inclusiva alcançar seus objetivos. 

No mesmo documento, se conclama a UNESCO, como agenciadora da educação das 

Nações Unidas, a “mobilizar o apoio de organizações dos profissionais de ensino em questões 
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relativas ao aprimoramento do treinamento dos professores no que diz respeito a necessidades 

educacionais especiais” (Ibidem, p. 2). Na intenção de proporcionar aos professores uma 

formação direcionada à educação inclusiva, a Declaração requisita o apoio dos órgãos de 

classe, com a finalidade de que se mobilizem no intuito de promover essa qualificação 

específica. 

Finalmente, os delegados recomendam:  

[...] estimular a comunidade acadêmica no sentido de fortalecer pesquisa, redes de 
trabalho e o estabelecimento de centros regionais de informação e documentação e 
da mesma forma, a servir de exemplo em tais atividades e na disseminação dos 
resultados específicos e dos progressos alcançados em cada país no sentido de 
realizar o que almeja a presente Declaração (Ibidem, p.2). 

Fica nítida a preocupação que os delegados da Conferência tratam com a formação dos 

professores no sentido de fornecer-lhes condições adequadas e suficientes para a construção 

do seu fazer pedagógico em uma perspectiva de inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Para isto, solicitam o apoio das Instituições Formadoras, destacam a 

importância do desenvolvimento de pesquisas nesta área de conhecimento e evidenciam a 

necessidade de divulgação de bons resultados educacionais em alguns países, possivelmente 

para servirem de estímulo para que outros trilhem o mesmo caminho. 

 

4.7 A Declaração de Salamanca e a perspectiva de humanização no desenvolvimento das 

escolas inclusivas 

Não são detectáveis, no corpo desta Declaração, as intenções de promover a 

humanização nem nas escolas inclusivas, nem no processo de formação dos professores, 

habilitando-os no contexto da educação especial para efetuarem seu trabalho nas referidas 

escolas. Sabe-se, porém que o próprio processo de inclusão é pautado por idéias humanísticas, 

apontando caminhos para o exercício da cidadania, atentando para a especificidade do seu 
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público, sua aproximação com a educação popular, fator preponderante no esclarecimento dos 

direitos do alunado, subtende-se então, que estes processos são entrelaçados em uma mesma 

base.  

A partir dos próximos capítulos apresentam-se e discutem-se os resultados relativos 

aos conteúdos discursivos extraídos de várias fontes coletadas na pesquisa: o documento 

internacional que vem nos últimos anos sendo tomado como referência para a educação de 

pessoas com necessidades educacionais especiais – a Declaração de Salamanca, acolhida pela 

UNESCO no âmbito da Educação para Todos35, o documento nacional principal para a 

educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, elegendo como foco o capítulo 

que trata da Educação Especial e os documentos locais que compõem a Proposta Político 

Pedagógica da Prefeitura da Cidade do Recife a qual orienta a prática pedagógica para a 

serem implementadas nas escolas municipais e as propostas, relatórios relacionados ä 

formação continuada ofertada aos professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos – 

EJA. 

Exploram-se como os conteúdos discursivos36 orientadores da proposta pedagógica 

para o ensino são retomados, se afastam, se aproximam, coexistem quando os professores e 

professoras, em situação de entrevista, falam de suas práticas pedagógicas, conhecimentos 

teóricos e experiências para o desenvolvimento das atividades de ensino na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos.   

 

 

                                                
35  Declaração Mundial de Educação para Todos, compromisso aprovado pelos participantes da 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, da qual tomaram parte delegados de 155 paises, 
representantes de 20 organismos inter-governamentais e 150 organizações não governamentais, em Jomtien, 
Tailândia em 1990. 
36 Utilizamos o termo conteúdos discursivos como formulações sob forma de seqüências lingüísticas que 
expressam conceitos, crenças, conhecimentos, representações, regras, conteúdos, temas materializados através de 
documentos, declarações, leis de diretrizes educacionais, decretos, pareceres, textos normativos e prescritivos de 
política e práticas educacionais, falas, verbalizações que emergem em entrevistas, mesmo sentido atribuído por 
Porto (2008). 
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Portanto, serão consideradas, nos capítulos posteriores, análises inter-relacionadas 

para o entendimento dos significados atribuídos às questões estudadas: os conteúdos 

discursivos que aparecem nos referidos documentos, a perspectiva teórica adotada neste 

trabalho e os conteúdos discursivos que emergem nas verbalizações dos professores. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO ACERCA DA FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DE EJA 

5.1 Concepções, modos de pensar e agir: significados compartilhados por professores de 

EJA 

Este capítulo colocou em foco os significados que os professores atribuem ao processo 

de formação inicial e continuada e sua relação com a prática pedagógica em sala de aula de 

EJA. Essa análise teve como base um corpus de episódios recortados a partir da situação de 

entrevista a que foram submetidos os professores/as sujeitos desta pesquisa. Uma vez 

delimitados os episódios, pequenas passagens das falas dos/as entrevistados/as, foram 

analisadas tomando-se como referências as concepções e significados que emergiram na 

situação de entrevista, assim como o arcabouço teórico anteriormente detalhado nos capítulos 

1 e 2 desta dissertação. 

Partiu-se da hipótese de que há um déficit no processo de formação dos docentes, 

especificamente no que concerne à Educação de Jovens e Adultos, assim como no conteúdo 

relativo ao processo de inclusão das PNEEs nesta modalidade de ensino, presentes nos 

conteúdos discursivos dos(as) professores(as). Este mesmo déficit se faz presente no 

embasamento destes processos pelo princípio da humanização nos referidos conteúdos. A 

partir da análise dos conteúdos discursivos dos(as) professores(as) foi possível identificar suas 

representações construídas acerca dos processos de formação, inclusão e humanização, que 

poderão ter embasamento na Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Moscovici,  

que  faz o estranho tornar-se conhecido. De acordo com Castro (2006), “Elas circulam através 

das falas, do pensamento, dos gestos, das expressões”. Segundo seu autor, “as representações 

individuais ou sociais fazem com que o mundo seja o que pensamos o que ele é ou o que deve 
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ser” (MOSCOVICI, 1978, p. 59).  Assim, neste capítulo foram explorados como os conteúdos 

discursivos orientadores da proposta pedagógica para o ensino são retomados, se afastam, se 

aproximam quando os professores e professoras falam de suas práticas pedagógicas, 

conhecimentos práticos e experiências para o ensino em sala de aula. Finalmente, este 

capítulo tem como objetivo analisar, através destes conteúdos discursivos, que concepções 

sobre inclusão emergem das falas, e como elas são oferecidas na formação de professores; se 

estas são pautadas pelo princípio da humanização, e como se traduzem em propostas para a 

sala de aula de EJA, da qual fazem parte pessoas com necessidades educacionais especiais, na 

ótica dos(as) professores(as) entrevistados.  

5.2 Formação inicial de professores(as) para EJA e abordagem das pessoas com 

necessidades educacionais especiais  

Tem sido recorrente nas discussões atuais a temática sobre a carência de formação de 

professores para a Educação de Jovens e Adultos. Assim têm afirmado alguns autores que 

apontam como grave esse problema nos cursos de Magistério, Faculdades e Universidades 

brasileiras (BARCELOS, 2006; SOARES, 2006; GADOTTI, 2007). Soares (2006) salienta a 

quase ausência de disciplinas abordando este conteúdo nos cursos de Graduação em 

Pedagogia. O Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação evidencia a exigência de 

uma formação específica para EJA, a fim de resguardar o sentido do termo adequação como 

um colocar-se em consonância com os termos de uma relação. Ao destacar a exigência de 

uma especificidade para a formação de professores de EJA, Cury (2000) ressalta que o  “[...] 

tratamento didático dos conteúdos e das práticas não pode se ausentar das especificidades de 

EJA e nem do caráter multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares 
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(CURY, 2000, p. 58). 

O que vai ficando claro neste debate é que a formação de professores para atuar em 

EJA e, particularmente quando nessa modalidade de ensino ingressam portadores de 

necessidades especiais, está atrelada ao que aqueles autores identificam com o problema da 

ausência de fundamentação teórica e articulação com a prática, ambos requisitos que um 

professor deve possuir em termos de conhecimentos e habilidades requeridos pela prática 

pedagógica. Acredita-se, que ensino e pesquisa articulados podem ajudar aos docentes a 

reapropriarem-se do conhecimento capaz de transformar criticamente a prática cotidiana.  

Associa-se a esses, outro problema identificado pelos Cursos de Graduação como aqueles 

relacionados ao fato de que as atividades de ensino estão vinculadas à estrutura de ensino, 

mais voltado para uma educação reprodutora, em detrimento de um sistema que se articule à 

realidade existencial dos educandos. 

5.2.1 Oferta de suporte para favorecimento da inclusão de PNNEs 

Analisando as verbalizações dos(as) professores(as) a respeito do suporte oferecido 

para favorecer a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais na EJA, 

observou-se  que assim como existe a carência da formação em relação à EJA, essa se mostra 

de forma mais acentuada (conforme o atestam 78% dos 18 docentes entrevistados) quando 

respondem sobre o suporte recebido para a inclusão dessas pessoas nessa modalidade de 

ensino.  O gráfico a seguir demonstra essa carência: 
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Gráfico 6 - Amostragem dos(as) professores(as) quanto ao suporte  
formativo para favorecer a inclusão de pessoas com necessidades 
educacionais especiais 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 No que concerne aos sujeitos entrevistados, observou-se que 6% deles restringe a sua 

experiência profissional às atividades de ensino, freqüentemente iniciadas durante o período 

de formação, ou sob a forma de estágio pelo fato de terem sido alunas do Curso de Psicologia, 

e não do Curso de Pedagogia, o que leva à interpretar de que não responderam 

adequadamente à questão. Segundo o depoimento de uma das professoras, atualmente no 

curso de magistério existe uma disciplina denominada Educação Especial. No entanto, a 

mesma oferece apenas um conteúdo histórico, tornando-se de certa forma, de pouca utilidade 

frente às necessidades de conhecimento dos professores, particularmente, no que se refere às 

ações pedagógicas. Do total dos entrevistados(as), 11% não recorda da sua formação inicial. 

A transcrição de alguns trechos das falas recolhidas explicita as ênfases indicadas: 

 

Nenhuma. Não existe nenhuma formação inicial para isso. Nem em nível de 
magistério. Em nenhum segmento de ensino existe isso. (S10) 
 
Não houve. A formação foi muito baseada nas teorias de Piaget e Montessori, e 
de maneira muito superficial. (S7) 
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Essa carência de formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos é 

relatada por autores (BARCELOS, 2006; SOARES, 2006; GADOTTI, 2007), os quais 

apontam este grave problema nos cursos de Magistério, fazendo uma aproximação com os 

depoimentos dos sujeitos da entrevista. Afastam-se consideravelmente do Parecer 11/2000, 

quando este prevê que a formação dos professores de EJA deve atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do educando. 

5.2.2 Disciplinas integrantes da Formação de Professores, que em seu conteúdo tratam 

da temática Educação Inclusiva 

Ao se questionar sobre as disciplinas que abordaram a temática, relativamente à 

formação inicial, percebe-se, de forma quase unânime nas falas dos entrevistados, de acordo 

com o gráfico 07, que se apresenta a seguir, a falta de uma disciplina no Curso de Magistério 

assim como na Graduação em Pedagogia, que proporcione aos seus alunos o conhecimento 

necessário, que lhes dê suporte para lidar com o processo de inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais na Educação de Jovens e Adultos. 
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Gráfico 7- Distribuição dos(as) professores(as) quanto ao suporte 
formativo mediado por disciplinas que abordam a temática da inclusão de 
pessoas com necessidades educacionais na EJA  
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na verbalização de uma das docentes entrevistadas, houve referência a uma 

capacitação proporcionada por professoras que possuíam filhos com essa característica, 

favorecendo a idéia que transmitiam seus saberes da experiência a seus alunos, corroborando 

desta forma, com as idéias de Tardif (2002, p. 39). Segundo este autor ”os professores 

desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho e no conhecimento do seu meio”. 

Consta nos relatos, que o professor consegue algo para seus alunos com a própria experiência, 

nas tentativas de erro/acerto, porque a formação para esta finalidade é deficitária. Também há 

referência a uma disciplina que consta na matriz curricular atual do magistério, denominada 

Introdução à Educação Especial, porém seu conteúdo é apenas histórico, e de acordo com a 

professora que a cursou:  

 

Não dá nenhum subsídio para o conhecimento do tema e muito menos para sua 
aplicação prática (S2). 
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No entanto, o Parecer 11/2000, relatado por Cury, traz em seu capítulo 1, inciso VIII, 

que “o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das exigências 

formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta 

modalidade de ensino” (CURY, 2000, p. 56). A falta de uma formação direcionada à 

Educação de Jovens e Adultos e sua clientela específica, e à inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais especiais nessa modalidade é evidenciada, na fala dos(as) 

entrevistados(as): 

Cursei a disciplina Educação Especial, porém não se falava em inclusão (S15). 
 
Não cursei nenhuma disciplina dirigida ao tema. Essa formação deveria vir 
diretamente para o professor, e não apenas através da ajuda do itinerante, o 
qual vem uma ou duas vezes por semana, já que existe a inclusão (S8). 

 

Há praticamente uma unanimidade nas respostas das pessoas entrevistadas no que 

tange à falta de conteúdo, no processo de formação, de algo relacionado à inclusão de pessoas 

com necessidades especiais na Educação de Jovens e Adultos, como se revela no gráfico 

seguinte:  
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Gráfico 8- Representação quanto ao conteúdo oferecido nos cursos de 
formação  
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Embora a legislação aponte a inclusão dessas pessoas neste segmento de ensino desde 

o ano de 2000, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) 

e igualmente através do Parecer 11/2000, em sua função equalizadora, até agora segundo 

verbalizações dos professores entrevistados, não receberam a formação necessária para este 

fim. Souza (2002) comenta este parecer e traz a possibilidade da autenticidade da educação, 

desde que se atente a todos os aspectos do contexto onde a mesma possa ocorrer. Foi possível 

interpretar, a partir dessas falas, que essa autenticidade está longe de ser alcançada. O 

documento que norteia a política de ensino da Rede Municipal do Recife, conforme 

apresentamos no capitulo anterior, traz, no item que versa sobre a prática pedagógica, o 

entendimento de que é tarefa de todos os professores:  

[...] construir uma prática pedagógica no sentido de uma pedagogia mais próxima da 
realidade dos alunos, mais sintonizada com a realidade circundante, mais interativa e 
inclusiva, mais autônoma e criativa, radicalmente democrática como entende a 
gestão atual (PCR, 2003, p. 176). 

 As verbalizações transcritas a seguir podem ser interpretadas como uma dificuldade 

para dar cumprimento dessa proposta diante da realidade descrita pelos professores sobre a 

sua formação inicial:  

Não tive nenhum conteúdo sobre inclusão, até porque não se falava sobre isso 
(S15). 
 
Essa inclusão de alunos especiais nas salas de aula normais é um assunto 
recente. Havia aquela separação. O aluno especial não penetrava nas salas de 
aulas normais. Então não tive esse conteúdo (S3). 

 

Relativamente aos Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais, merece ser destacado o seguinte trecho da Declaração de Salamanca: 

Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles:  

[...] garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de 
treinamento de professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a 
provisão de educação especial dentro das escolas inclusivas (UNESCO, 1994, p. 1) 

Os relatos dos professores entrevistados nessa pesquisa, entretanto, apontaram que 

essa prática não está sendo exercida. E, embora o Brasil tenha participado como um dos 
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Estados Membros da Conferência que culminou na elaboração da Declaração de Salamanca e 

esse mesmo conteúdo discursivo esteja reafirmado nos documentos da Prefeitura do Recife, 

há um distanciamento, dado que nas verbalizações dos professores esta prática não está 

ocorrendo nos programas de formação continuada que participam, ofertados pela Prefeitura. 

5.2.3 O embasamento teórico na formação e sua repercussão na prática dos professores 

Percebeu-se nas falas de 78% dos(as) professores(as) entrevistados(as) que não há 

uma teoria que forneça embasamento à questão da inclusão, para que a mesma se manifeste 

na prática do professor, indicando, segundo entendimento e como mostra o gráfico, uma 

lacuna em sua formação profissional:  
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Gráfico 9 - Distribuição dos(as) professores(as) quanto às 
representações que relacionam teoria discutida na formação e 
prática dos(as) professores(as) 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na proposta pedagógica da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, 

especificamente na fundamentação do componente curricular da língua portuguesa, se entende 

a escola como “fórum privilegiado para a formação da identidade cultural, social e histórica” 
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(PCR, 220, p. 23) Para essa construção, “é aconselhada a revisão sistemática da prática 

pedagógica, a fim de sejam feitas as modificações no sentido de adequar as concepções à 

prática” (Ibid, p. 23). No mesmo documento, é proposto que o professor assuma a postura de 

mediador do conhecimento, quando, além de detectar o que o aluno traz previamente, 

reconhece suas possibilidades e estabelece situações para que ele “avance, a partir desse 

conhecimento, atinja e ultrapasse constantemente seus limites” (Ibid, p. 148, 149). Para 

alcançar tais objetivos, o professor necessita de conhecimento, e pela sua fala, isto não está 

sendo ofertado. Se não são ofertadas as concepções teóricas aos(às) docentes, não se 

vislumbra nenhuma possibilidade de que a teoria se manifeste na prática. Sem este 

conhecimento, estes(as) sentem-se perdidos, sem condições de propor uma metodologia que 

promova uma mudança, um progresso no aluno com necessidades educacionais especiais. 

Mesmo aqueles que cursaram outra graduação e obtiveram informações teóricas, se queixam 

da ausência da sua aplicação prática, fator que acarreta dificuldades no cotidiano da sala de 

aula.  

O Parecer 11/2000, no art. 26, discorre que “[...] uma metodologia que se baseie na e 

se exerça pela investigação só pode auxiliar na formação teórico-prática dos professores em 

vista de um ensino mais rico e empático” (CURY, 2000, p. 58). Desse modo, embora 

marcados pela vivência da tarefa de ensino, as verbalizações dos professores contemplaram 

também elementos presentes no debate social demonstrando que os mesmos vão em busca do 

conhecimento por conta própria, cursando especializações, participando de cursos específicos 

para suprir suas necessidades. De fato, as verbalizações recolhidas parecem justificar a busca 

individualizada por aperfeiçoamento continuo: 

Não é possível perceber (S12). 
 
Não há como identificar (S18). 
 
Não há como repercutir, se não é oferecida (S6). 
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Percebe-se que a dicotomia teoria x prática, se apresentou como uma inquietação, no 

relato dos(as) professores(as) corroborada por diversos estudos na área de educação. 

5.2.4 O cotidiano da sala de aula: repercussões a partir da formação inicial  

Evidenciou-se um percentual de 94% de problemas relatados pelas pessoas 

entrevistadas quando foi abordada a questão das dificuldades surgidas com a presença dos 

alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula, e a falta de uma formação 

dirigida à educação dessa população. Segundo dados coletados, a falta de informações não se 

restringe aos professores, ela atinge desde os pais, a comunidade em geral, e se estende até as 

pessoas que fazem parte da escola, ou seja, funcionários e gestores.  Werneck (2002, p. 84) 

destaca que “para a escola se tornar inclusiva, a sociedade também deverá ser inclusiva”. 

Houve uma série de relatos, onde se percebe que não falta apenas a formação; faltam 

elementos básicos de estrutura, assessoria e acompanhamento para o bom desempenho dos 

professores e para facilitar o processo educativo. No gráfico seguinte, pode-se observar que 

uma parcela relevante, em torno de 94% das pessoas entrevistadas relata dificuldades, 

traduzidas em desespero, insegurança, frustração, ou revolta por não se achar em condições de 

ofertar um trabalho que produza bons frutos e faça o aluno avançar.  
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Gráfico 10- Representação das dificuldades encontradas na prática, 
devido à ausência de formação. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Aqueles(as) docentes que conseguiram algo de produtivo, relatam que o fizeram por 

esforço próprio, correr atrás, ir buscar em diversas fontes a orientação e o conhecimento, 

embora precário, de como lidar, como ofertar uma metodologia que tenha significado na 

aprendizagem de seus alunos. 

Alunos com distúrbios de comunicação, de comportamento, grandes limitações 

motoras parecem trazer uma maior margem de angústia aos(às) professores(as), como pôde 

ser observado em suas verbalizações. Uma outra queixa também se fez presente na questão da 

identificação da necessidade especial, e conseqüentemente, em como abordá-la. Os(as) 

professores(as) reclamaram a falta de profissionais de outras áreas para esclarecimento. A 

diversidade de necessidades também é um aspecto que os(as) assusta. Percebe-se, no entanto, 

através dos discursos, uma grande vontade em conhecer e trabalhar com essa população, 

evidenciada nos depoimentos que se seguem: 

O aluno especial é retido várias vezes e quando não pode mais cursar o ensino 
regular, ele é colocado na EJA, e muitas vezes o professor não percebe a sua 
necessidade. Tive muitas dificuldades de entender um aluno com Paralisia 
Cerebral, o qual possuía inteligência normal e apresentava dificuldades na fala. 
Eu procurava ajuda até na Internet, com a professora itinerante (S7). 
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Percebe-se, neste relato, um profissional com interesse em fornecer ao aluno o seu 

fazer pedagógico, mas sentindo-se incapaz para realizá-lo. Sua primeira dificuldade relatada, 

a de não perceber a necessidade do aluno, surge de forma constante nos depoimentos dos 

demais sujeitos desta pesquisa. 

Muitas, pela absoluta falta de informação. Quando iniciou a inclusão, me 
perguntei: como trabalhar com esse aluno? Procurei a coordenação e pedi 
ajuda para trabalhar com um portador da Síndrome de Down e com outro 
aluno que apresentava distúrbios de comportamento e não se interessava por 
nada. Não obtive ajuda (S6). 

 

Diante destes discursos ficou evidente a omissão que ocorre por parte das instituições, 

em oferecer oportunidades de formações específicas, o que tem levado muitos educadores a 

buscar formas de profissionalização docente, como declarada por esse(a) professor(a), e citada 

em várias outras entrevistas, conforme recortes a seguir apresentados. Essa necessidade de 

busca pela qualificação profissional, de certa forma, foi percebida por alguns entrevistados e 

as representações que elaboram em relação à sua profissionalização os levam a reconhecer 

que há um despreparo profissional, sentimento este que provavelmente orienta seus 

comportamentos no desenvolvimento de suas atividades de ensino. 

Surgiram muitas dificuldades, porque existem casos e mais casos, e você não 
tem uma formação adequada para trabalhar com cada um deles. Você faz 
especialização por conta própria, para poder trabalhar aquele caso que 
necessita de um suporte maior (S8). 
 
Muitas. Até porque eu não fui preparada para. Parece até que quando a gente 
faz Magistério é só para trabalhar com os ditos normais. Então quando chega 
um aluno com este problema, a gente fica assim: atrás de ajuda, do que fazer, 
porque realmente eu não fui preparada (S17). 

 

Cabe destacar um recorte na fundamentação legal da educação adotada pelo município 

do Recife. Um dos seus princípios tem como cerne o respeito ao reconhecimento das 

diferenças e assim está escrito: 
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Parte da compreensão das possibilidades distintas, de cada um, entendendo que a 
maturidade social, cultural e cognitiva para aprender os processos relacionados à 
construção do conhecimento, não é a mesma de um aluno para outro. Se a 
heterogeneidade marca a espécie humana e a cada pessoa como espécie única e 
complexa, assim também precisa ser focado o processo de aprendizagem 
considerando diferentes ritmos e processos de aprendizagem e convivência (PCR, 
2003, p. 144-145) 

Considerando as representações que os professores elaboram e que foram identificadas 

a partir das falas extraídas da situação de entrevista, pode-se perceber as dificuldades 

reveladas pela maioria dos(as) professores(as) quando estes(as) se referem às vivências de 

situações didáticas em sala de aula. Pela falta de formação específica para lidarem com 

pessoas portadoras de necessidades especiais, na modalidade de EJA, os mesmos reconhecem 

que se sentem impotentes diante de tais situações e identificam como dificuldade:  

 

Reconhecer a necessidade e do como fazer para trabalhá-la (S18).  
 

Afirmações como esta nos levam a interpretar os distanciamentos que vão se 

revelando entre os conteúdos discursivos presentes nos documentos que prescrevem 

princípios para a prática docente e os conteúdos dos discursos que emergem a partir das 

verbalizações dos(as) professores(as). 

Através destas falas, podemos perceber que a formação para propiciar a apreensão 

desse conhecimento em relação à heterogeneidade dos seres humanos se limitou ao nível do 

discurso materializado na proposta de âmbito governamental. Segundo o que se pode 

apreender, ela não se concretizou em ações de formação para os professores entrevistados, 

responsáveis para mediar o processo de aprendizagem para uma população heterogênea como 

a das pessoas com necessidades especiais. 
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5.2.5 As instituições formadoras e seu papel na construção do profissional da área da 

Educação 

Em relação ao papel das Instituições formadoras, os(as) docentes apresentam várias 

concepções, inclusive o que expressa certo sentimento de incredulidade a esse respeito, 

conforme atesta o sujeito n° 1: 

Acho que não há resultado, porque não é caso de início de um problema (S1).  
 

No que concerne às necessidades de formação dos professores, alguns já estão em 

franco desencanto, achando que o problema já é crônico, e afirmam que: 

A educação não é levada a sério no Brasil (S4) 
  
As capacitações para qualquer coisa não funcionam (S2) 
 
Talvez os novos professores, com novos conhecimentos e metodologia possam 
resolvê-lo (S1).  

 

Giroux propõe que “[...] qualquer forma viável de escolarização precisa ser informada 

por uma paixão e fé na necessidade de lutar no interesse de criar-se um mundo melhor” 

(GIROUX, 1997, p. 41). Esta fé e vontade de lutar parecem abaladas no discurso que emerge 

a partir das falas dos sujeitos da pesquisa, como se exemplifica no relato a seguir:  

A educação tem finalidades políticas, pois um povo educado é reivindicador, e 
isso não interessa em absoluto aos nossos dirigentes (S1).  

 

As concepções dos professores a respeito do papel das Instituições Formadoras podem 

ser visualizadas no quadro que se segue:  

 



 

145 

 

                                                                         N/S                 % 
Focar o aluno 1 6% 

Auxiliar o professor 1 6% 
Formar professores 2 11% 

Inserir política direcionada 1 6% 
Educar 1 6% 

Incentivar a formação continuada 3 17% 
Inserir disciplina 1 6% 

Investir na formação 3 17% 
Olhar diferenciado para o excluído 1 6% 

Orientar o professor 1 6% 
Aliar teoria e prática 3 17% 

  
Quadro 3- Distribuição dos(as) professores(as) quanto ao perfil das instituições  formadoras. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Cerca de 7% dos professores estão convictos de que a formação continuada deve ter 

maiores investimentos. Gadotti considera a educação permanente como “um conceito, 

englobando a formação total do homem e conseqüentemente, um processo a se desenrolar 

enquanto durar a vida” (GADOTTI, 1982, p. 68). Por se tratar de um processo contínuo, 

reforça a necessidade apontada pelos(as) entrevistados(as). O mesmo contingente opina que 

deve existir investimento na formação de professores de uma forma geral. Assim, o Parecer 

11/2000 determina que, como direito de cidadania, a EJA deve ser um compromisso de 

institucionalização como política pública própria de uma modalidade dos ensinos fundamental 

e médio, e conseqüentemente, ao direito público subjetivo. É indispensável que esta política 

pública seja articulada entre todas as esferas de governo e com a sociedade civil a fim de que 

a EJA seja assumida, nas suas três funções, como obrigação peremptória, regular, contínua e 

articulada dos sistemas de ensino dos Municípios, envolvendo os Estados e a União sob a 

égide da colaboração recíproca. 

No tocante à inserção de disciplinas, a Declaração de Salamanca, em seu capítulo C, 

referente ao Recrutamento e Treinamento de Educadores, inciso 38, preconiza que nas escolas 

práticas de treinamento de professores, deveria haver uma atenção especial para que todos os 

professores(as) exercitassem sua autonomia e utilizassem suas habilidades na adaptação do 
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currículo e da instrução, a fim de atenderem às necessidades especiais dos alunos. Quanto à 

adaptação do currículo, no  documento que trata da política de ensino da rede municipal do 

Recife, em seu capítulo intitulado Ensino Fundamental e Ciclos de Aprendizagem, este 

instrumento assume um papel mais abrangente. Contempla aspectos antes relevados, como 

sua “adequação à realidade do aluno, abandonar o sistema estanque, para se converter em 

instrumento móvel, mutante, adequando-se cada vez mais às diferenças e às necessidades que 

forem surgindo” (PCR, 2003, p. 131). 

Uma parte dos entrevistados, em torno de 6%, sente a necessidade de uma formação 

mais dirigida para a EJA e para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

especiais. Para isso fazem algumas sugestões: uma formação que realmente aponte caminhos 

que possam ser seguidos no âmbito dessa inclusão na Educação de Jovens e Adultos; rever, 

mudar a forma de pensar sobre a inclusão, estabelecendo novos objetivos. O Parecer 11/2000 

discorre que “ao lado da formação inicial, a articulação entre os sistemas de ensino e as 

instituições formadoras se impõe para efeito de formação em serviço sob a forma, por 

exemplo, de cursos de especialização” (CURY, 2000, p. 59), concordando com o anseio dos 

professores. A pesquisa de Juan Madrigal, realizada no México, em 2002, constatou que a 

maioria dos docentes que atua na EJA, foi e ainda está sendo formada para atuar com crianças 

na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, a exemplo do que ocorre no 

Brasil. No entanto, o Parecer 11/2000 determina que a formação de professores para EJA  é: 

uma formação em vista de uma relação pedagógica com sujeitos, trabalhadores ou 
não, com marcadas experiências vitais que não podem der ignoradas. [...] com 
conteúdos trabalhados de modo diferenciado com métodos e tempos intencionados 
ao perfil deste estudante (Ibid, p. 58).  

Para Freire (2007), a EJA está se aproximando cada vez mais da Educação Popular. 

Por este motivo os educadores devem desenvolver uma compreensão crítica a respeito do que 

ocorre no cotidiano do meio popular, pois não se pode pensar procedimentos didáticos e em 

conteúdos sem este conhecimento. Sem ele, como diz Barcelos “pode-se até estar 



 

147 

 

alfabetizando pessoas, contudo, em quase nada se contribui para que estes homens e mulheres 

sintam-se integrantes e integrados no/do processo ecológico e social” (BARCELOS, 2006, p. 

49). A fala dos professores é coerente e dessa forma,  aproxima-se destes teóricos. 

Ainda no que se refere ao papel das instituições formadoras, 6% dos sujeitos sente a 

necessidade de focar a atenção mais no aluno, por sentir carência nesse tipo de cuidado.  

Percebe-se essa mesma preocupação na fundamentação legal da educação do Município do 

Recife, na perspectiva da inclusão, fazendo com que a estrutura, a dinâmica e o 

funcionamento escolar voltem-se para a valorização do aluno, que passa a ser visto como 

sujeito singular, co-autor de seu processo de aprendizagem, fazendo uma ruptura com o mito 

da homogeneidade, tradição de autoritarismo da escola (PCR, 2003, p.143). Corrobora, 

portanto, com a verbalização dos(as) professores(as). 

A mesma proporção de professores entende que o papel das instituições é formar. Um 

dos sujeitos traz um depoimento sobre este aspecto:  

Orientar, repassar ao professor formas de atender às necessidades dos alunos, 
ensiná-los, educá-los em todos os aspectos, não só da leitura; uma formação 
global (S14).  

 

Sobre este assunto, o Parecer 11/2000 traz a orientação para a formação no seguinte 

aspecto: “é preciso que a formação dos docentes voltados para a EJA seja completa nos 

estabelecimentos ofertantes pelo curso normal médio ou pelo curso normal superior ou por 

outros igualmente apropriados” (CURY, 2000, p. 59).  Silva (2006) observa um amplo 

movimento que procura dar uma nova roupagem às práticas de formação, incluindo a 

organização das instituições de formação, seu local de atuação, a definição dos conteúdos e, 

especialmente, a metodologia a ser utilizada nessa formação. O que se revela, através da fala 

dos entrevistados, é que esta formação está longe de ser efetivada. 

Incentivar a formação continuada é um dos papéis institucionais de relevância para 

17% dos sujeitos da pesquisa. Gadotti considera a educação permanente como “um conceito, 
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englobando a formação total do homem e conseqüentemente, um processo a se desenrolar 

enquanto durar a vida” (GADOTTI, 1982, p. 68).  

Porém, o relato dos professores apresenta entendimentos diferenciados a esse respeito, 

como se pode observar:  

Seria auxiliar (formando, reciclando, melhorando) o professor na sua prática 
de trabalho, em atividades relacionadas a essa prática (S2). 
 
Formar professores. Até pouco tempo as Instituições se limitavam a conteúdos 
didáticos, que não abriam horizontes para que o professor penetrasse na vida , 
na realidade do alunado. Só a partir da implementação da pedagogia de Paulo 
Freire, foi-se criando uma ponte entre o professor e este aluno, que vem à 
escola com problemáticas familiares e sociais terríveis (S3). 

 

Alguns professores reivindicam das Instituições formadoras um olhar diferenciado 

para o excluído. Percebe-se claramente isso na fala do sujeito número três: 

Que invista nesta inclusão. O papel do educador é a inclusão social, então os 
formadores têm que investir, a partir da base, do magistério, que é a primeira 
formação do professor. O professor é jogado da mesma forma que o aluno está 
sendo jogado (S3). 

 

A Declaração de Salamanca é clara quando enuncia, no inciso 3, a importância de 

“mobilizar o apoio de organizações dos profissionais de ensino em questões relativas ao 

aprimoramento do treinamento de professores no que diz respeito a necessidades educacionais 

especiais” (UNESCO, 1994, p.2). A esse respeito vai ficando claro para nós que há um 

sentimento de despreparo que se expressa nas falas de alguns professores entrevistados 

levando-nos a interpretar que há um distanciamento entre o que enunciam as instituições 

formadoras em relação à formação continuada dos professores e a implementação de 

programas de formação continuada, na prática. 

Os professores concebem como papel das Instituições formadoras orientar e auxiliar 

os professores. Sentem necessidade das instituições repassarem formas de atendimento 

específico a cada necessidade que se apresenta nos alunos, para ensiná-los e educá-los em 

todos os aspectos. Na fala de um dos entrevistados podemos perceber:  
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Deixar as pessoas preparadas para trabalhar com a realidade, e não com a 
escola “modelo” passada pelas Instituições. Aí quando se chegava na escola era 
um choque! Tudo era diferente do que havia sido visto na teoria. Escolas com 
dificuldades físicas (arquitetônicas), estruturais (equipamentos) e emocionais 
(violência, criminalidade) (S16). 

 

Considera Gadotti que “[...] a educação dos educadores começa por um ato pelo qual o 

homem tem a possibilidade de ser um homem, quer dizer, decidir sobre a escolha de seus 

fins” (GADOTTI, 1982, p.31). É pertinente esta afirmação, quando se percebe que os 

professores têm interesse neste objetivo, mas não se sentem em condições de assumir a tarefa 

pedagógica, principalmente na que concerne às PNEEs. 

A respeito de uma política educacional direcionada, Freitas tem a seguinte opinião: 

[...] a formação de professores não pode estar desarticulada de uma política de 
melhoria de qualidade de ensino, e que “o alvo da formação precisa ser o de 
construir e consolidar caminhos que permitam a conquista, pelo professor, de 
autonomia nas dimensões social e pedagógica (FREITAS, 2006. p.15). 

Já a Declaração de Salamanca requisita, no inciso 3, do capítulo sobre Princípios, 

Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educacionais Especiais, que “atribuam a mais 

alta prioridade política ou financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais, no 

sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças em escolas regulares, a menos que 

existam fortes razões para agir de outra forma”. Embora contida neste documento, percebe-se 

pela fala dos professores, que providências a esse respeito não se efetivaram. Os alunos 

PNEEs fazem parte da população da EJA, mas o aprimoramento dos sistemas educacionais 

não ocorreu, pelo fato de não ter sido dada a prioridade solicitada nesta Declaração. Neste 

contexto, é interessante destacar a ótica de Porto, que utiliza o termo inclusão/exclusão como:  

[...] um conceito único de dois pólos, mutuamente relacionados, para designar o 
equivalente a estratégias de reformas educacionais que simultaneamente podem 
incluir/excluir determinados grupos sociais que participam ou não da vida 
institucional e dos bens socialmente produzidos como efeitos do poder (PORTO, 
2008, p. 18,19). 

Discorre o capítulo 14 da Declaração de Salamanca que a Legislação deveria 

reconhecer o princípio de igualdade de oportunidades para crianças, jovens e adultos com 
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deficiências na educação primária, secundária e terciária, sempre que possível em ambientes 

integrados. No entanto, os relatos dos professores entrevistados se afastam dessas orientações, 

ao afirmarem que nada está sendo colocado em prática. Nem as escolas, nem as instituições 

formadoras estão cumprindo estas determinações. 

No que se refere à reivindicação dos professores sobre um novo olhar para os 

excluídos, o Parecer 11/2000 aponta:  

Tanto a crítica à formação hierárquica da sociedade brasileira, quanto a inclusão do 
conjunto dos brasileiros vítimas de uma história excludente estão por se completar 
em nosso país. A barreira posta pela falta de alcance à leitura e à escrita prejudica 
sobremaneira a qualidade de vida de jovens e de adultos, estes últimos incluindo 
também os idosos, exatamente no momento em que o acesso ou não ao saber e aos 
meios de obtê-lo representam uma divisão cada vez mais significativa entre as 
pessoas (CURY, 2000, p. 8).  

Num país de contrastes e desigualdades como o nosso, onde o acesso ao mundo 

letrado é um diferencial, há necessidade da educação se constituir de um objetivo maior que 

simplesmente alfabetizar. Neste contexto, fortalecer a identidade e a cidadania dos alunos é 

fundamental.  

Nestes pontos se fundamenta a proposta político-pedagógica da cidade do Recife. Para 

Cavalcanti Filho (2003, p.16), “a questão essencial dos direitos humanos será sempre a da 

busca de uma igual dignidade para todos, sem distinção de sexo, religião, ideologia ou 

condição social”.  

Nesta ótica, a Declaração de Salamanca, no capítulo sobre Princípios, Políticas e 

Práticas na área das Necessidades Educativas Especiais, inciso 2 acredita  e proclama que:  

Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 
que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de 
satisfazer a tais necessidades; escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva 
constituem meios eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras [...]. 

  
Neste aspecto, a base legal da Educação do nosso Município também acolhe este 

discurso quando a política de educação escolar com qualidade inclui:  
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O princípio político de compromisso de educação para a maioria da população, 
como direito social à igualdade; vê a inclusão social como prática de intervenção 
não-compensatória, e atribui à cultura da solidariedade o espectro de linguagem 
contemporânea da afetividade e da possibilidade de democratização do 
conhecimento (PCR, 2003, p. 129). 

 
O que emerge da fala dos professores se afasta do que prescreve este documento. A 

discussão sobre inclusão vem-se fazendo mais forte desde 1990 e atualmente, quase vinte 

anos depois, sabe-se pela verbalização dos sujeitos da pesquisa, que pouco se concretizou. 

Sob essa ótica, Candau (2006) elabora uma opinião no sentido de que se devem 

promover na escola e em outros contextos educativos, práticas que articulem igualdade e 

diferença, e que estejam relacionadas a movimentos mais amplos, para contribuir com a 

construção de sociedades diversas das atuais, mais justas e democráticas.  

Como afirma Beyer, a realidade 
 

[...] mostra escolas despreparadas para lidar com classes inclusivas, falta de 
materiais adequados, professores com poucas condições (sem falar no aspecto 
motivacional) para atuar diferencialmente em sala de aula com alunos ditos normais 
e alunos com necessidades especiais (BEYER, 2003, p. 5). 

Os documentos apontam um novo olhar para a questão dos excluídos, dando destaque 

às pessoas com necessidades educacionais especiais.  Porém, o discurso dos professores e dos 

autores mostra um caminho oposto, no qual sua formação se distancia desta temática, 

levando-nos a interpretar que há um déficit das instituições formadoras, a partir do que foi por 

eles relatado nesta pesquisa.  

No tocante à reivindicação de aliar teoria e prática, veja-se o seguinte depoimento de 

um dos sujeitos da pesquisa: 

Trabalhar o dia-a-dia e, quando tiver as observações, as regências, ter um 
acompanhamento mais específico. Os alunos irem para a prática. Teoria, a 
gente pega um livro e lê [...] Mas eu quero vivenciar aquele momento, levar os 
alunos, ter mais atitudes.  Seria bom se as faculdades fossem mais exigentes, 
chegassem mais junto, procurarem realmente os alunos que estão naquela 
escola, irem lá. Eu fazia a minha prática e a professora não ia lá. Sem isso, você 
tem que se virar para resolver os problemas (S15). 
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Percebe-se, nessa fala, a grande dificuldade que os professores enfrentam em seu 

cotidiano de sala de aula, causada possivelmente pela dicotomia teoria x prática, como vem 

sendo apontado na literatura sobre o tema. Para eles(as) não se pode conceber uma prática de 

aluno sem supervisão, sem a instituição formadora se responsabilizar pela sua atuação e 

orientação.  

5.3 Formação Continuada de professores da EJA: compromisso com as pessoas com 

necessidades educacionais especiais 

Na interpretação de Tardif, “um tipo de saber social pode ser adquirido no contexto de 

uma socialização profissional” (TARDIF, 2002, p.14). Para este autor, o saber é social por 

vários motivos: porque é partilhado por outros professores, porque repousa sobre um sistema 

que garante sua legitimidade – universidades, sindicatos, associações profissionais, secretarias 

e ministérios de educação e porque seus objetos são sociais. Diz o autor: 

[...] o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos de 
uma vez por todas, mas um processo de construção ao longo de uma carreira 
profissional na qual o professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente 
de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de 
regras de ação que se tornam parte integrante de sua “consciência prática” 
(TARDIF, 2002, p.14). 

5.3.1 O apoio da formação continuada no sentido de favorecer a inclusão de PNEEs na 

EJA  

Na abordagem relativa ao apoio que a Formação Continuada vem fornecendo aos(às) 

docentes no sentido de favorecer a inclusão de PNEEs na EJA, percebe-se um distanciamento 

entre os discursos dos teóricos que abordam a temática e os anseios dos professores, como 
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podemos observar nos conteúdos discursivos que aparecem a seguir: 

Trabalho, discussão e produção de textos. Para o aluno especial, não está 
havendo direcionamento. A Formação Continuada é uma formação geral, e não 
se dirige para a área da deficiência (S1). 

 

Mizukani caracteriza a formação continuada como uma aprendizagem plural, formada 

pela junção de vários saberes, advindos de inúmeras circunstâncias e experiências, 

relacionadas aos saberes disciplinares e à prática ofertada pelos cursos formadores 

(MIZUKAMI, 2002, p.232). No entanto, o que se observa, pelos depoimentos colhidos, é que 

as instituições não estão cumprindo com as metas pré-estabelecidas. Evidencia-se no próximo 

gráfico um percentual representativo de 89% dessa omissão: 
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Gráfico 11- Registro do apoio da Formação Continuada com vistas ao 
favorecimento de PNEEs na EJA 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

As verbalizações de alguns entrevistados destacam que a formação continuada está 

distante em relação à expectativa da inclusão de PNEEs na EJA: 

Não tem. Posso dar um exemplo: há três meses  fui a um encontro do EJA cujo 
tema era belíssimo e foi um fracasso total. A pessoa que veio para dar a 
palestra era de fora do Estado, não conhecia a nossa realidade, nunca 
trabalhou com EJA. Só tinha a teoria, mas não sabia aplicar na prática (S9). 
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Eu acho que a formação continuada ainda é feita muito por alto. Pouquíssima 
coisa falando de inclusão e quando fala, é só em cima das leis e da teoria. Na 
Rede Municipal o discurso é muito bonito mas não condiz com a prática. É 
tudo voltado para o que está na lei, mas a gente não vê o cumprimento dessa lei. 
Falta conhecimento ao professor, apoio a ele e à escola, e à própria Instituição 
de uma forma geral  (S10). 

 

Moreira conceitua o processo de produção do conhecimento como “um processo de 

interferência do homem sobre o real e do real sobre o homem, isto é, um processo de 

interação que envolve o sujeito e o mundo” (MOREIRA, 1995, p.64). Compreende-se, 

portanto, a escola como espaço natural de produção do conhecimento. A presença de pessoas 

com necessidades educacionais especiais é uma realidade nas escolas brasileiras, no entanto, a 

fala dos entrevistados mostra que esta interferência não está ocorrendo nas escolas, pelo 

déficit de formação atestada por elas. 

No que concerne aos conteúdos discursivos sobre esta problemática a Declaração de 

Salamanca, no Capítulo sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais, inciso 2, preceitua que “[...] sistemas educacionais deveriam ser 

designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em 

conta a vasta diversidade de tais características e necessidades”. A fala dos professores, no 

entanto, demonstra um afastamento das determinações contidas neste documento 

internacional. 

Um quantitativo de 11% dos(as) professores(as) se referem ao apoio – apenas parcial, 

da formação continuada. Há um depoimento de um dos sujeitos da pesquisa que salienta a 

sensibilidade do professor na questão da inclusão, para que ele perceba a necessidade, 

distanciando-se da obrigação das instituições formadoras e do poder público o provimento 

desse preparo profissional: 

Essa formação obrigatória, que consta no calendário, está mais centrada no 
letramento. Dentro da Prefeitura há uma preocupação, ela vai à frente de 
outras instituições. O professor tem que ter sensibilidade para isso e ver a 
necessidade, porque na hora em que surgir o aluno especial, ele vai senti-la. 
Também porque surgem muitas demandas.Também percebo que a prática faz 
parte da formação, senão ela se perde (S12). 
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A LDB/1996 prevê, no Artigo 59, inciso III, “professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores 

do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”. No 

tocante aos relatos obtidos , esta capacitação não está sendo efetivada como deveria. 

 

 

5.3.2 Formações privilegiadoras da temática da inclusão de PNEEs na EJA 

Ao serem indagados acerca das formações que tiveram como temática a inclusão das 

PNEEs no programa de Formação Continuada ofertado pela Prefeitura da cidade do Recife, 

houve uma unanimidade entre os professores ao verbalizar não ter havido nenhuma 

capacitação específica neste sentido. 

Zaidan Filho (2003) em seu texto: Políticas públicas escola e direitos multiculturais, 

contido na base legal do município do Recife, aborda o problema da escola pública em uma 

era de exclusão social, definindo-a como uma instituição que só concorre para uma ética do 

individualismo exagerado, da competitividade e produtora de um “solipsismo social”. Nóvoa 

reforça a opinião de professores, ao admitir que o docente de EJA se faz sozinho, com sua 

experiência, ao discorrer: “o professor forma-se a si próprio, mediante uma reflexão 

compartilhada sobre seu percurso pessoal e profissional, numa aprendizagem que faz apelo, 

simultaneamente, à consciência, aos sentimentos e aos afetos” (NÓVOA, 2003, p. 16). As 

falas dos professores encontram eco nas afirmações de Nóvoa a respeito dessa defasagem. 

No que concerne às expectativas dos(as) docentes em face à questão da inclusão das 

pessoas com necessidades educacionais especiais na EJA, a Formação Continuada, segundo 

os seus depoimentos, não as atende. Como se pode constatar, ambas as falas remetem à 

temática observada no contexto educacional que tem impacto tanto sobre as condições de 
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trabalho como sobre o sucesso escolar dos educandos. Entre esses depoimentos, destacam-se:  

As capacitações de EJA estão deixando muito a desejar (S9). 
 
Não tivemos capacitações específicas para PNEEs. Veja como a EJA é distante; 
atualmente nós temos os Conselhos de Ciclos. Só agora, no terceiro do ano 
conseguimos participar. Não tínhamos uma pessoa para sentar conosco para 
fazer os procedimentos do Ciclo. Além disso, é necessário que a EJA seja 
tratada de forma específica (S3). 
 
Eu tive uma formação como gestora, não como professora. Era para 
recebermos alunos especiais. Porém isso não é uma coisa tão simples, é mais 
sublime. E não foi. Falaram apenas sobre comportamento, como receber, das 
necessidades, só isso. Tem que ter o acolhimento e a estrutura (S7). 

 

Cabe aqui lembrar que a Formação Continuada, de acordo com a proposta de 

formação continuada e acompanhamento escolar para EJA da Prefeitura da Cidade do Recife, 

em anexo, constitui-se de um espaço coletivo de discussões, que tem como objetivos:  

a) possibilitar a reflexão da práxis educativa, no sentido da permanente renovação do 
processo de ensino/aprendizagem; b) oferecer aos educadores subsídios que 
orientem a sistematização e registro do seu trabalho e que fundamentem sua prática;  
c) promover  a unidade na vivência da proposta político-pedagógica da rede, 
respeitando a diversidade das escolas. (GEJA, 2003, p.1) 

Nóvoa (1997) entende que a concepção de espaços coletivos de trabalho pode 

viabilizar um excelente instrumento de formação, pois o que está em jogo não é apenas a 

qualificação ou a progressão da carreira docente, mas a possibilidade de uma reforma na 

Educação. Entretanto, pelas informações dos professores(as) este espaço não vem sendo 

viabilizado como poderia, no sentido de proporcionar a reflexão, a conseqüente produção do 

conhecimento e a transformação necessária à Educação. Reforça-se, deste modo, o fato de que 

essa obrigação no ensino público municipal não está sendo efetivada, já que as capacitações 

não privilegiam a temática em discussão e isso se evidencia na documentação coletada na 

Gerência de EJA, onde apenas uma capacitação foi ofertada pela Formação Continuada no 

período 2005/2007, conforme documento em anexo. fornecido pela PCR.  
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5.3.3 Conteúdos privilegiadores do processo inclusivo na formação continuada  

A partir das falas obtidas no questionamento acerca dos conteúdos que privilegiam a 

inclusão, evidencia-se que os mesmos não abordaram a temática durante os encontros da 

Formação Continuada, conforme atestam 89% dos professores respondendo que nenhum 

privilegiou este tema. Apenas 11% deles referiram não recordar deste tema nos encontros 

desta Formação. Entre alguns depoimentos pode-se observar a carência do tema em tela: 

As nossas capacitações estão privilegiando a apropriação da leitura, do 
raciocínio lógico-matemático, mas essa temática, não (S7).  
 
Nenhum. Eu estou decepcionada com a formação. Acho que na capacitação tem 
pessoas que vivem de fantasias, e a gente tem muita coisa concreta. Temos 
tantos livros bons, que os capacitadores poderiam aproveitar [...] (S9).  

 

Nota-se o distanciamento na fala destes sujeitos com a Declaração de Salamanca, que 

em seu inciso 2, do capitulo 1, preceitua que: 

aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 
que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de 
satisfazer a tais necessidades, escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva 
constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando 
educação para todos. 

Percebem-se a complexidade e especificidade que requer a prática – saberes 

específicos - o que a coloca em um patamar a ser atingido pelo professor. O acolhimento 

destas determinações não parece uma tarefa fácil com o não oferecimento de conteúdos que 

permitam aos professores aplicarem metodologias adequadas às necessidades apresentadas 

pelos educandos o que, a nosso ver, poderá contribuir para a não sedimentação de uma escola 

inclusiva. 

Cury reforça essa questão ao comentar que: 

É claro que a lei e sua regulação pertinente, ao destacarem as modalidades e cada 
fase, querem que a igualdade de oportunidades se exerça também pela consideração 
de diferenças significativas para a constituição de saberes próprios da educação 
escolar voltados para jovens e adultos (CURY,2000, p. 57). 
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Este mesmo conteúdo discursivo coexiste no documento apresentado pela PCR e 

aparece no texto que faz parte do documento da autoria de Zaidan Filho (PCR, 2003, p.65), 

onde o autor traz a idéia de que a escola também deve ser capaz de desenvolver uma ética e 

uma pedagogia centrada “[...] no cuidado mútuo, no respeito às diferenças e ao pluralismo 

cultural de nossos dias”.  

A Secretaria de Educação do Recife (Ibid, 2003, p. 6) entende que “para o corpo 

docente, é fundamental que este se reconheça como mentor de seu fazer pedagógico, e que 

construa seu caminho de valorização através da formação continuada”. Se esta formação não 

vem atendendo aos anseios e expectativas, o professor não terá condições de atender às 

prerrogativas de desenvolver pedagogias centradas, e muito menos construir seu caminho de 

valorização profissional, como atestam as verbalizações obtidas. Torna-se, deste modo, 

visível o distanciamento entre os conteúdos discursivos que emergem nos documentos 

orientadores das políticas e das práticas pedagógicas e as falas que emergem nas entrevistas 

dos professores. 

5.3.4 Novos olhares a partir da Formação Continuada 

Quando se refere às mudanças na forma de pensar decorrentes da Formação 

Continuada, os docentes apresentaram algumas verbalizações, como mostra o seguinte 

gráfico:  
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Gráfico 12-Mudanças na forma de pensar a partir da Formação 
Continuada 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Um percentual elevado, em torno de 61% dos professores entrevistados, não percebe 

nenhuma mudança na sua forma de pensar a partir da Formação, dando um indicativo de que 

a mesma não atende às necessidades dos(as) professores(as), como se vê a seguir: 

Não há formação para essa temática; as que existem para outros temas são um 
amontoado de teorias que eu já li nos livros e não me interessa mais. Detesto as 
formações continuadas (S2). 
 
 Não muda, da maneira que está sendo feita (S9). 
 
Que houvesse cursos, nessa Formação, que ensinassem ao professor como 
trabalhar com o aluno com deficiência. Cursos que tivessem uma seqüência, um 
período, durante um semestre, para que todos os professores tivessem 
oportunidade. Eu já cheguei a chorar, sair da sala, chorar mesmo, pelo fato de 
depois de tantos anos de sala de aula me sentir um nada diante de uma aluna, 
por não saber trabalhar com ela. Por isso é importante que todos os professores 
façam cursos (S17). 

 

A partir destas verbalizações, tornam-se evidentes a insatisfação e o sentimento de 

frustração que emergem nas falas dos professores entrevistados, o que nos leva a supor que 

algo em relação à formação deve ser pensado por parte das instituições formadoras. Ao se 

considerar as entrevistas, como um estágio de consciência em que se encontram os indivíduos 

com determinadas características e ao mesmo tempo como falas de um grupo de professores, 

fica patente a importância de uma escuta destas vozes no sentido da compreensão de 
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elementos que interferem na formação de professores. 

No quantitativo de 17% dos(as) professores(as) que responderam sim, algumas 

respostas se mostraram interessantes: 

Eu sou muito mutante e receptiva, apesar de ter alguns pontos nos quais sou 
agarrada até que alguém me prove o contrário. A parte da teoria é muito 
assim: debate e reflexões sobre a nossa prática e isso tem sido ótimo. E há uma 
mudança, inclusive de idéias. Surgem muitas idéias que vão mudar não só o 
pensamento como a ação”. A Formação Continuada vai lhe dar meios – as 
metodologias - para você fazer com que as pessoas tomem posse do máximo de 
conhecimento (S12). 
 
Dá para refletir um pouco sobre as questões que estão sendo abordadas, mas 
não são suficientes para fazer uma mudança imediata, embora possa acontecer 
um pouco, pois isso é um processo (S14). 

 

Cerca de 22% das pessoas entrevistadas não respondeu à questão de forma adequada, 

porém entre estas respostas há uma que chama a atenção, pois se refere a uma formação que 

está sendo oferecida em algumas escolas, como um projeto piloto, segundo o depoimento de 

alguns sujeitos:  

Não em relação à formação continuada. Sim em relação à Formação para a 
Diversidade. Apesar de serem poucos os momentos em que a gente se 
encontrou, quando ocorreu, foram muito bons, pois a gente leu, refletiu, 
colocou a respeito de seus medos, suas dificuldades. A questão é assim: você é 
obrigado a receber. Mas a gente não queria receber aquela pessoa por 
obrigação; queria receber por responsabilidade, receber sabendo o que fazer. 
Não é o não querer, e sim, o não saber (S18). 

 

Nas falas de professores que participam desta formação, há um grau de satisfação 

visível, pois os conteúdos abordados e as discussões levam a resultados melhores, o que não 

ocorre nem com a Formação Inicial nem com a Formação Continuada sistemática, constatada 

pelos depoimentos até aqui relatados.  
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CAPÍTULO 6 – CONCEPÇÕES/REPRESENTAÇÕES, MODOS DE PENSAR E 
AGIR: SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS POR 
PROFESSORES QUE ATUAM NA EJA  

6.1 Concepções/Representações dos professores: processos de inclusão das PNEEs, 

formação profissional. A humanização como perspectiva destes processos 

Quando se aborda a temática da inclusão em sua concepção e como ela está sendo 

conduzida pela Rede Municipal de Ensino, evidencia-se uma diversidade de informações. 

Pelo discurso dos(as) professores(as) a inclusão não está acontecendo como deveria. Em 

algumas situações, ela ocorre apenas socialmente, no convívio da pessoa com necessidades 

educacionais especiais com os outros alunos ditos normais. Neste caso, não há uma inclusão 

pedagógica, como se pode perceber:  

A inclusão está sendo abordada no sentido da socialização, do estabelecimento 
de limites. Este limite o aluno não tem em casa, onde tudo é permitido porque 
ele é doente. Uma questão importante é a aceitação existente na sala de aula 
(S1). 
 
Acho que a inclusão que está sendo feita, não atende às necessidades. No 
máximo, consegue-se a inclusão social, mas não a pedagógica (S5). 

 

Em outras situações, os professores alegam que as PNEEs são colocadas, ou ainda 

segundo suas expressões, jogadas na sala de aula . Outro sujeito entrevistado afirma que a 

inclusão se dá na matrícula, a qual significa a confirmação da sua entrada na escola. De 

acordo com seus depoimentos: 

A inclusão dá-se na matrícula (pela Rede de Ensino) e na boa vontade do 
professor, que muitas vezes usa de sua sensibilidade, intuição, porque não há 
formação, habilitação, não tem formação nem material (S2). 
 
Se a inclusão for a pessoa ser colocada em sala de aula, então isto está 
acontecendo. A inclusão não passa daí. As professoras intinerantes fazem 
contato com os professores de EJA para marcar horário para trabalhar com as 
PNEEs em salas à parte, mas não vão capacitar o professor (S3). 
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A expressão “foram jogados, foram colocados em sala” referindo-se às pessoas com 

necessidades educacionais especiais e seu processo de inclusão educacional se encontra nos 

relatos com freqüência, numa demonstração de que não houve nenhuma política específica 

para recebê-las.  

Os percentuais sobre os discursos dos professores a respeito da questão da inclusão 

podem ser visualizados no gráfico seguinte: 
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Gráfico 13 - Esquematização dos discursos dos(as) professores(as) a 
respeito da inclusão na atualidade. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Outros professores negam que o processo de inclusão esteja acontecendo: 

Essa inclusão para mim é um faz-de-conta. Você não tem recurso, ambiente 
favorável. Agora estão colocando um estagiário para lhe ajudar, em caso de 
cadeirante ou deficiente visual. A inclusão foi um tema que explodiu e que as 
pessoas, de qualquer forma, jogaram para todos os lados, semelhante ao que 
acontece com os ciclos (S10). 
 
Em minha opinião à respeito da orientação de que todo deficiente deve ser 
incluso numa sala de aula, faço algumas restrições: tem que ver a estrutura da 
sala, o tipo de deficiência. Colocar e não ajudar em nada só porque está na 
moda, eu não sou muito a favor, não (S11). 
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A Declaração de Salamanca (UNESCO, p.1) demanda em seus Princípios, Políticas e 

Práticas, na área das Necessidades Educativas Especiais “que os Estados assegurem que a 

educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema educacional” e em seu 

inciso 1, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, reafirmam: 

[...] o compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e 
urgência do providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com 
necessidades educacionais dentro do sistema regular de ensino [...] (UNESCO, p. 1). 

É visível nesta Declaração, a preocupação em colocar todas as crianças, jovens e 

adultos em um mesmo ambiente, ou seja , a escolar regular, resgatando desta forma, direitos 

legítimos, que são o acesso ao ensino, e à socialização. Há uma corrente de autores que 

discorre sobre a diversidade, como Hall, (2003). Silva, (2000), Skliar,(2001) celebrando-a, 

mostrando que somos todos diferentes, indo de encontro à padronização das pessoas. A 

extinção das chamadas “classes especiais” facilita estes processos, combatendo a 

discriminação histórica à qual as PNEEs sempre foram  submetidas. Souza tece o seguinte 

comentário: 

A questão da diversidade cultural evidencia, portanto, o problema das possibilidades 
da convivência inter e intragrupal das diferenças etnoculturais, de gênero, de 
religiões, de perspectivas políticas, redução das diferenças econômico-sociais e 
superação das exclusões (SOUZA, 2004, p.102). 

A Declaração de Salamanca aproxima-se da fala de alguns professores, quando estes 

se referem à questão da socialização dos sujeitos, valorizando-a e apontando-a como uma das 

formas de combate à exclusão.O princípio que orienta o capítulo reservado à estrutura de ação 

em educação especial na Declaração de Salamanca é o de que: 

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, econômicas, emocionais, lingüísticas e 
outras. [...] Escolas devem buscar formas de educar tais crianças bem 
sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas.(UNESCO, p. 
2). 

Paralelo a esta orientação, vê-se o discurso de um dos(as) entrevistados(as) enfocando 

alguns problemas: 

 



 

 

164 

 

É importante; eu acho que deve haver a inclusão, mas infelizmente eles estão 
jogando as pessoas. É muito bom dizer: vamos fazer a inclusão! Mas não 
prepara o professor, o ambiente, e como é que você vai trabalhar? E aí o 
professor fica: não tem apoio de ninguém, não tem estagiário. E quando o aluno 
tem déficit mental e é agressivo, bate nas pessoas? Como você vai trabalhar 
isso? (S15). 

 

No depoimento deste(a) entrevistado(a), percebe-se o nível de angústia e incerteza que 

lhe atinge quando determinações importantes ficam apenas no nível dos documentos, e não se 

concretizam através de ações efetivas. Delors (2006, p. 07) afirma que há necessidade de:  

“um processo de reconhecimento e respeito das diferentes identidades dos alunos e uma 

cultura institucional que aproveite estas diferentes identidades para o benefício da educação 

de todos”. No entanto, pelos depoimentos colhidos, pouco ou nada mudou em relação ao 

processo de inclusão no seio das instituições – nem as formadoras, nem as executoras das 

ações pedagógicas e os(as) docentes ficam no meio deste desencontro entre o que é proposto e 

o que de fato ocorre na sala de aula. 

Para a Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, a mudança do sistema de 

seriação para uma nova configuração, a dos ciclos de aprendizagem, visou, primordialmente, 

aderir a uma política inclusiva, que significa  “respeitar as diferenças e os diferentes tempos 

do aprender” (PCR, 2003, p. 13). Entre seus princípios se configura o da inclusão, que garante 

“o acesso de todo aluno ao conhecimento com formas, tempos e intervenções apropriados a 

cada um, favorecendo, conseqüentemente, a sua permanência na escola e o atendimento às 

diferenças pessoais e sócio-culturais” (Ibid p. 15). A fala dos entrevistados revela um 

distanciamento deste documento, na medida em que sua realidade é oposta ao que é 

determinado; não há cumprimento destes princípios e a política de inclusão é praticamente 

inexistente, pois não se percebe sua aplicação. 

A LDB determina, em seu capítulo V, Art. 59°, que: “Os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades educacionais especiais: I- currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organizações específicas, para atender às suas necessidades”. 



 

 

165 

 

O que se visualiza, no entanto é que de acordo com o discurso dos(as) professores(as), 

isto não vem ocorrendo. Essas determinações não se concretizaram mediante a adoção de 

políticas públicas sérias, devidamente estudadas e articuladas, no sentido do provimento de 

todas as escolas de material humano e estrutural compatíveis com as necessidades existentes, 

conforme relataram os sujeitos desta pesquisa. 

6.1.2 Concepções relativas à formação de professores 

As concepções que os(as) professores(as) possuem sobre formação não  revelam 

muitas divergências entre si. 

Formar um professor é uma coisa muito ampla. Fica muito na parte subjetiva, 
das concepções. Precisa dar as ferramentas – as metodologias. Tem que 
possibilitar o professor a refletir, se posicionar, assumir o compromisso e aceitar 
suas limitações (S13.) 

 

Na fala desse colaborador da pesquisa, emerge de imediato a defasagem existente 

entre a teoria e a prática, componente constante nos depoimentos a respeito do processo de 

formação. Também se evidencia uma chamada à reflexão, à necessidade de se posicionar, se 

comprometer e aceitar suas próprias limitações. Essa dicotomia teoria x prática, já comentada 

em um dos itens da entrevista, se revelou como um fator de angústia para os professores, pois 

este distanciamento prejudica o fazer pedagógico, e a associação entre estes dois fatores é 

recomendada pela própria LDB, em seu inciso I, do Capítulo.VI. 

Outro(a) professor(a) conclama uma formação mais abrangente para a sua classe 

profissional: 

É prepará-lo, dar condições para desenvolver seu potenciaL de pesquisador, de 
ser um estudante permanente, buscando soluções para superar suas 
dificuldades no seu fazer diário (S14).  
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Na ótica dos(as) professores(as), vários pré-requisitos são necessários para atingir 

estes objetivos. Um deles é desenvolver o espírito crítico. Giroux (1998, p. 29) destaca que 

“os professores precisam desenvolver um discurso e conjunto de suposições que lhes permita 

atuarem mais especificamente como intelectuais transformadores”. Um outro é a motivação 

para a formação continuada. A Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife entende que 

esta formação é indispensável porque: 

A atividade mental e o exercício intelectual do professor, seja na observação, seja na 
intervenção pedagógica, a fim de compreender e de propiciar a aprendizagem do 
aluno, indicarão outra lógica de intervenção, de proposição e de organização 
superadora de cada processo de desenvolvimento de diferentes alunos (PCR, 2003, 
p. 150). 

A mudança de antigos padrões amplia o repertório docente, acrescentando novas 

linhas de pesquisa, selecionando novos conteúdos, na perspectiva de ação/reflexão, refazendo 

a docência, reafirmando por fim, as idéias deste(a) colaborador(a) da pesquisa. 

Um outro sujeito se posiciona no sentido de ampliar o arcabouço metodológico, 

incentivando a diversidade, enquanto outro valoriza a troca de experiências: 

Penso que formar é fornecer subsídios para em sala de aula trabalhar vários 
conteúdos, de outras fontes. Existem várias formas de se ministrar um conteúdo 
(S15). 
 
Formar um professor é passar conhecimentos, novas perspectivas e refletir. 
Seria bom se a formação fosse assim. Por exemplo: Olha, a gente está fazendo 
assim hoje, mas tem outro jeito de se fazer. Em tal lugar foi feito assim e está 
dando bem, e também a gente precisa abrir o leque de conhecimentos (S18). 

 

É importante salientar que o discurso destes(as) docentes vem exaltar uma das queixas 

mais presentes durante todo o trabalho de campo. Trata-se da ausência, em suas formações, do 

“como fazer”. A ausência de conhecimento das metodologias foi uma constante durante as 

entrevistas; muitas vezes denominadas “ferramentas”, são consideradas como instrumento 

básico para o bom desempenho profissional, no entanto, elemento insuficiente nos processos 

de formação. 
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Os entrevistados que se seguem chamam a atenção para a necessidade dos professores 

irem em busca de sua melhoria profissional através do conhecimento: 

Nada a declarar a respeito. O professor de EJA , como qualquer profissional, 
tem que ter compromisso, e ir atrás para conseguir algo. Por isso conseguimos 
resultados com nossos alunos, por nosso esforço e dedicação (S5). 
 
Antigamente até o nome era diferente – capacitação. Como se ninguém fosse 
capaz. É que tudo é muito devagar. Até para as pessoas aceitarem! Se o 
professor fica só na sala de aula, não vê o que está acontecendo (S7). 

 

Pela ótica desses dois sujeitos entrevistados, cabe ao professor ir buscar o 

conhecimento, o que é válido, porque de acordo com Gadotti (1987) a formação é 

permanente, e como tal, tem o caráter da continuidade. O que não se pode esquecer é que, em 

consonância com Lage (2006), a formação dos professores é dever do Estado, e como tal deve 

ser cumprida. Esta autora afirma que “o Estado tem um papel imprescindível, pois poderá 

legitimar a luta, agilizando-a ou, por outro lado, criminalizá-la, conforme seus interesses e 

compromissos” (LAGE, 2006, p.34). A formação dos docentes de qualquer nível ou 

modalidade deve considerar como meta o disposto no Título VI, Art. 61 da LDB: 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino 
e outras atividades. 

 
Assim sendo, Lage reforça a necessidade do Estado fazer o cumprimento da lei, e 

desta forma beneficiar os professores em sua formação. Essa formação também pode 

aprimorar a questão da identidade do professor, colaborando com seu processo de 

valorização.  Hall (2003) traz um importante conceito, no qual a identidade é construída 

durante toda a vida do sujeito, através de processos inconscientes. Para este autor, ela 

permanece sempre incompleta, está sempre em processo. Para Hall, (1987, p. 13) “A 

identidade torna-se uma “celebração móvel”; formada e transformada continuamente em 
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relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam”. Costa (2001, p. 9) tem a seguinte idéia a esse respeito: “Considero as escolas e 

seus currículos como territórios de produção, circulação e consolidação de significados, como 

espaços privilegiados de concretização da política de identidade”. O Parecer 11/2000  destaca 

que “para qualquer profissional que se ocupe do magistério a garantia de padrão de qualidade 

é um princípio que cobre o espectro da cidadania enquanto participação e enquanto exigência 

da clientela a que se destina” (CURY, 2003, p. 60).  

Embora o discurso dos professores aponte para uma formação deficitária, 

distanciando-se dos teóricos, defasada da realidade, percebe-se que suas representações a 

respeito do processo de formação foram construídas através das suas práticas, onde suas 

próprias carências foram propulsoras para esta finalidade. Vala (2006) entende que as 

representações são um produto das influências e dos fenômenos de comunicação no interior 

de um grupo social refletindo a situação desse grupo, seus projetos, problemas, estratégias e 

suas relações com outros grupos sociais. Como grupo social, que se sente prejudicada em 

relação à sua própria formação, a classe dos professores busca construir suas representações 

no sentido de sua formação através de processos de comunicação, como revelados nas 

entrevistas, através de assinaturas de revistas especializadas, trocas de experiências. Desta 

forma vão criando e fortalecendo suas representações sociais referentes à sua formação 

profissional, como se observa nestes relatos: 

Tudo que eu vejo sobre inclusão, eu vejo na revista Nova Escola, que vem com 
temas interessantes e desafiadores. Os autores instigam os professores a 
correrem atrás dos seus direitos, a buscar através dos órgãos competentes [...] 
(S10). 
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6.1.2.1 Formação para EJA 

Foi questionada a formação para a EJA na atualidade, e as respostas se apresentaram 

as mais variadas possíveis. Uma parcela dos entrevistados é revoltada pelo descaso que 

acomete o processo de formação; outra parcela afirma nunca tê-la tido, outra denuncia que 

precisa haver uma formação diferenciada, enquanto que outras pessoas acham que não deve 

haver direcionamento. Também há a recomendação de que os professores têm que buscar esta 

formação, enquanto outra parcela dos(as) entrevistados(as) aprova a formação continuada que 

está recebendo. Entre as pessoas que discordam da formação atual, extraíram-se os seguintes 

depoimentos: 

 
Atualmente, a formação de professores da EJA é uma tentativa de 
responsabilizar os professores pelo fracasso da EJA na Rede.  Faz de conta que 
dão Formação Continuada que nos sirva, e se não servir... No final, se não der 
certo, o problema é seu. Vejo também como um amontoado de informações que 
eu já vi (S2). 
 
Ela ainda precisa ser voltada para a EJA porque ela existe e está sendo válida. 
Ela precisa se voltar para o lado das pessoas com necessidades especiais, 
contribuindo, nos respaldando enquanto professores.. Ela não é priorizada, 
porque sempre é olhada de forma distante, até por se tratar de um público que 
esteve afastado da escola, um público onde cada um tem sua história de vida, 
dificuldades e sofrimentos, batalhas, de guerra mesmo. A formação tem muito a 
ver com esse procedimento: distância, não priorização do ensino (S3). 

 

Evidencia-se, desta forma, que a formação continuada não está correspondendo às 

necessidades e anseios de professores da Educação de Jovens e Adultos. As queixas de 

distanciamento e não priorização da EJA refletem hábitos antigos da história do nosso país. 

De acordo com Neto (2006, p 103), “a problemática da formação de professores de EJA está 

envolta por uma cadeia lógica que contempla e articula a reforma do Estado à reforma 

educacional”. Mesmo após a última reforma educacional, a realidade da formação de 

professores de EJA não sofreu transformações significativas, de acordo com as respostas 

obtidas. Este mesmo autor relata uma pesquisa realizada em 2002 por Juan Madrigal, a qual 
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constatou que a maioria dos professores de EJA era preparada para atuar com crianças na 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Sabe-se da especificidade da 

população freqüentadora desta modalidade de ensino, e os(as) professores(as) rejeitam este 

tipo de abordagem. Freire (2007) atenta para o conhecimento dessa população e seu cotidiano 

para se poder pensar em procedimentos didáticos e conteúdos. Barcelos diz que, sem este 

conhecimento, “pode-se até estar alfabetizando pessoas, contudo, em quase nada se contribui 

para que estes homens e mulheres sintam-se integrantes e integrados no/do processo 

ecológico e social” (BARCELOS, 2006, p.49). Nota-se pelos relatos acima, um 

distanciamento entre as falas dos(as) professores(as) e os teóricos que versam a respeito da 

formação para EJA. Os saberes da experiência dos alunos da EJA são valorizados por autores 

como (FREIRE, 2005; BARCELOS, 2006; GADOTTI, 2007). Esta atenção ao aluno da EJA 

se estende ao currículo, o qual deve apresentar flexibilidade, que de acordo com o Parecer 

11/2000, “deve significar um momento de aproveitamento das experiências diversas que esses 

alunos trazem consigo, como por exemplo, os modos pelos quais eles trabalham seus tempos 

e seu cotidiano” (CURY, 2000, p. 61).  Esta valorização vai ao encontro da solicitação dos 

professores, reforçando-a no sentido de haver especificidade no currículo da EJA, como se 

mostra a seguir: 

Acho que a formação de professores de EJA deveria ser direcionada para ela, 
vendo suas dificuldades e trazendo-as para serem analisadas nas formações. A 
vivência, a experiência de outros colegas pode ajudar. E não utilizar propostas 
vindas de fora. Se é Nordeste, não tem que vir do Sul. Teria que ser com 
professores de Pernambuco, porque temos aqui excelentes formadores.Tem que 
ser do EJA para o EJA. Da nossa necessidade (S8). 
 
Temos grandes complicadores na educação; o primeiro deles é o modismo: 
surgiu isso, fulano está falando disso, mas não se discute, não se traz para o 
professor discutir. A moda agora é Gardner, vamos fazer Gardner. Agora é 
Perrenoud, etc. Sem falar no fato de que estas pessoas são de outros países, 
vivem numa realidade totalmente diversa da nossa. A gente vive num país que 
sofre problemas seríssimos de falta de investimentos em educação e saúde, a 
formação dos professores é insuficiente e existe uma grande inversão de valores. 
Portanto, é muito complicado (S10). 

 

Esta solicitação é pertinente, haja vista a própria população da EJA, composta por 
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jovens e adultos, em sua maioria trabalhadores, que têm sua própria história, e advêm de uma 

classe social desfavorecida socialmente. Giroux (1997, p. 108) chama a atenção para o 

conhecimento da cultura local como um pré-requisito para o êxito pedagógico, ao afirmar: 

“As técnicas pedagógicas utilizadas para o ensino da escrita e do pensamento crítico perdem o 

significado caso não incorporem o “capital cultural” que estrutura a vida dos estudantes”. O 

Parecer 11/2000 recomenda que: 

As licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais de ensino não podem 
deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da EJA. [...] e que “deverão 
associar a pesquisa à docência de modo a trazer novos elementos e enriquecer os 
conhecimentos e o ato educativo” (op. cit., 2000, p. 58). 

A EJA não precisa de profissionais mal preparados, segundo o mesmo Parecer: 

Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por um 
voluntariado idealista e sim um docente que se nutra do geral e também das 
especificidades que a habilitação como formação sistemática requer (Ibid, p. 56).  

Dessa forma, os autores se distanciam da fala dos(as) docentes que relatam não ser 

necessário um direcionamento na formação para a Educação de Jovens e Adultos, e se 

aproximam daqueles indivíduos que a solicitam.  

Os relatos dos professores estão demonstrados no seguinte quadro: 

                                                                                     %           N/S 
Responsabilizar o prof. Por fracasso 5,50% 1 

Precisa ser específica 22% 4 
Professor precisa buscar 11% 2 

Desmotivante 5,50% 1 
Insuficiente 17,00% 3 

Mais sensibilizada 5,50% 1 
Muito teórica 5,50% 1 

Não respondeu adequadamente 28,00% 5 

 
Quadro 4- Discurso dos professores a respeito da formação de professores da 
EJA atualmente. 
Fonte: Dados da  Pesquisa 

 

Uma parcela dos(as) entrevistados(as) concorda com a formação continuada que está 

sendo oferecida pela Prefeitura do Recife. Em sua fala, pode-se perceber este fato:  
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Eu acho que estão se sensibilizando mais. Estão procurando ajudar a gente, 
dentro das necessidades da gente. Com o tempo, foi feito um livro em cima da 
realidade da gente, então acho que estão caminhando. Cabe a nós estudar, usar 
os subsídios que oferecem; mas que estão tendo um olhar diferenciado, estão 
(S11). 
 
Na formação, a gente troca muitas experiências, e começa a enriquecer a forma 
de trabalhar. Às vezes, se troca muito mais experiências com os colegas do que 
com a pessoa que está lhe capacitando, porque tem ocasiões em que a pessoa 
está fora da sua realidade (S15). 

 
Alguns docentes desaprovam o conteúdo oferecido pela formação continuada, como 

por exemplo: 

Está fraca. Eu acho que já foi melhor. Eu tenho participado; é uma coisa que eu 
não deixo, nunca falto, mas atualmente eu estou sentindo, percebendo que a 
freqüência de colegas vem diminuindo, porque estão achando que ela está ruim 
(S17). 

 

Pelo discurso apresentado por estas pessoas, torna-se evidente que o conteúdo ofertado 

na formação continuada não está motivando os(as) professores(as) que dela participam. 

Algumas chegam a declarar que estão freqüentando apenas como obrigação, porque ele não 

preenche suas necessidades, portanto não as motivam. Outras referem que o conteúdo é 

repetitivo, desinteressante, e que o mesmo nada acrescenta à sua formação. Pelos discursos, 

também foi informado pelos entrevistados que a formação continuada ofertou apenas um 

momento de capacitação em relação às pessoas com necessidades especiais, datado de junho 

de 2006, onde foi oferecida, pela Gerência de Educação de Jovens e Adultos da PCR, uma 

oficina temática. (Anexo D).  

6.1.3 Concepções/representações construídas pelos(as) professores(as) a respeito da 

perspectiva de Humanização em sua formação profissional 

A maior parte dos depoimentos a respeito da humanização revela uma tendência a 

interpretá-la pela ótica dos valores morais. Entre eles, a solidariedade, o respeito 
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(principalmente no tocante às diferenças) e a cidadania assumem maior representatividade. 

Alguns(as) dos(as) entrevistados(as) assim se expressam: 

Penso que a humanização é respeito, compreensão, tolerância. Ser gente, 
trabalhar com o ser humano que é diferente (S1.) 
 
Eu respeitar o limite do meu aluno e ele respeitar o meu (S8).  

 

Quanto ao respeito, Skliar  destaca que “a escola inclusiva parece focalizar o respeito 

não no sentido exterior, do que está fora, mas especificando as condições daquilo que será 

estar dentro” (SKLIAR, 2001, p. 40).  

Nesta perspectiva, os valores morais se mostram como expressão do processo de 

humanização, confirmando a visão de Diaz (2003), a respeito do desenvolvimento humano.  

O autor especifica  que o mesmo acontece através de mudanças no sistema humano, da 

própria pessoa, assim como num grupo de pessoas situado em um determinado território. 

Estas mudanças são orientadas no sentido de corrigir condutas com a finalidade de 

proporcionar uma melhoria para todos. 

Na concepção do sujeito n° 2, a humanização tem como representação a semelhança:  

Alguns dizem que humanizar é civilizar, é adquirir conhecimento. Eu entendo 
outra coisa: seria perceber o outro como igual, como humano, semelhante, com 
os mesmos direitos que eu (S2). 

 

Quando se lança a idéia de que humanizar é adquirir conhecimento, faz-se uma 

conexão com as idéias de Santin, (1996) Röhr (2006) e Wachowicz (2006), os incentivadores 

do desenvolvimento do humano, em razão de todas as suas potencialidades. Outras 

perspectivas se traduzem nas opiniões dos próximos sujeitos: 

A humanização está intrinsecamente ligada à valorização do ser humano (S3). 
 
O amor é um sentimento que permeia todo setor que quer qualidade (S5).  

 

Estes dois relatos podem ser analisados através da proposta pedagógica da PCR, 

(2002, p. 81) ao indicar que na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias, seu ensino 
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deverá “proporcionar ao aluno o auto-conhecimento, para que se estabeleçam relações sociais 

alicerçadas na solidariedade e na afetividade”. Dessa maneira, promove-se a abertura de um 

espaço para os sentimentos benéficos, evidenciando, neste momento, a solidariedade e a 

afetividade. Reforçando esta idéia, Rezende, no mesmo documento conceitua a solidariedade:  

A solidariedade é o grande espelho que ilumina a solidão, que a incomoda e a 
decompõe. É o momento mais precioso da socialização e as cidades, com suas 
histórias, cresceram alimentando sentimentos que enfatizavam a necessidade de 
repartir e não só de concentrar (Ibid, 2003, p. 48). 

Trazendo a discussão sobre humanização para o campo da religiosidade, assim se 

posiciona este(a) entrevistado(a): 

Para falar em humanização, eu preciso falar sobre religião. Eu sou 
espiritualista, e para mim, tudo está centrado em três pontos: humildade, 
tolerância e amor. Através dela, a gente consegue a humanização do outro 
também (S9). 

 

Na proposta pedagógica do município do Recife o componente curricular Ensino 

Religioso alicerça-se nos princípios da cidadania, no respeito ao outro, visando ao 

desenvolvimento integral da personalidade. Parte do princípio que “Deus é libertador do 

oprimido e compactua com ações de transformação, justiça, solidariedade, fraternidade e 

igualdade entre todos” (PCR, 2002, p.100). Nessa perspectiva, o governo distingue papéis e 

responsabilidades inerentes às instituições escolar e familiar, possuidores de relevância na 

construção da identidade dos sujeitos. Ele reconhece a responsabilidade da escola e de seus 

conteúdos curriculares neste processo de busca da “felicidade, plenitude da humanidade e o 

sentido da existência do ser humano” (Ibid, p.100) o qual culmina com a produção integral da 

vida. Portanto, a fala dos professores a respeito da humanização tanto se aproxima do projeto 

político-pedagógico da Prefeitura do Recife, como dos teóricos que versam a esse respeito. 

Dando uma contribuição a respeito da humanização, Souza tece um comentário de 

importante abrangência, que muito se aproxima da fala dos(as) docentes: 

Tornar-nos HUMANOS é a finalidade de nossa EXISTÊNCIA. Humanos, 
independente do gênero, da cor, da religião ou da idade. IGUAIS NAS NOSSAS 
DIFERENÇAS: pessoa-indivíduo! (SOUZA, 2004, p. 228).  
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CAPÍTULO 7 – PERSPECTIVAS DOS(AS) PROFESSORES(AS) ACERCA DAS 
TEMÁTICAS ABORDADAS 

7.1 A Inclusão no sentido da Educação para todos e do respeito às diferenças 

Quando questionados sobre a Declaração de Salamanca, os sujeitos da pesquisa em 

um percentual de 89% concordaram com ela. Uma pequena parcela de 5,5% dos sujeitos não 

respondeu adequadamente, e um mesmo percentual discordou O que se nota é que há um 

ponto comum em todos eles: a forma inadequada como está sendo desenvolvido o processo de 

inclusão, que neste caso, é  fator decisivo para que algumas pessoas entrevistadas concordem 

com o referido documento ou o rejeitem. Seus percentuais podem ser visualizados no seguinte 

gráfico: 
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Gráfico 14 - Representação da concordância/discordância a respeito da 
Declaração de Salamanca 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pode-se observar, diante dos dados coletados entre 89% das pessoas que com ela 

concordam, que: 
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Essa Declaração é muito  pertinente.  Eu  acho  que  ninguém  deve ser excluído, 
porque todas as pessoas humanas têm uma deficiência qualquer. Então, por que 
excluir um e não todos? Todos devem ser incluídos. Eu concordo com tudo isso 
que está aí. Não discordo de nada (S13). 
 
Concordo com ela porque é preciso que os portadores estejam em escolas 
regulares, pois além do seu desenvolvimento ser mais amplo, é uma forma de 
educar a sociedade para a inclusão. Acho que a sociedade não deveria ter 
nenhum tipo de rejeição. A inclusão vem muito pela sensibilidade, 
principalmente a social (S2). 

 

Através dos relatos, podemos perceber que estes docentes entendem a ideologia do 

documento e apóiam, na íntegra, o que nele está proposto. Outros sujeitos concordam com o 

documento, mas não referendam a forma como a inclusão está (ou não) acontecendo. Pode-se 

notar essa postura nos seguintes depoimentos: 

Concordo com a educação inclusiva. A dificuldade é conseguir medir, detectar a 
dificuldade de cada aluno. O problema é saber como chegar àquele aluno, do 
qual você não conhece o caminho. Se não houver uma política voltada para dar 
o suporte necessário às escolas, a inclusão não é real; é parcial, é falha e pode se  
configurar em exclusão (S14). 
 
Eu concordo plenamente com a questão da inclusão, da escola regular trabalhar 
com estas crianças, diminuindo a discriminação. O que eu discordo, o que falta, 
é o professor também ser preparado (S18). 

 

Quanto aos que não apóiam a Declaração de Salamanca, essas são as suas razões: 

Eu só discordo porque não existe a preparação, não existe incentivo financeiro, 
nem escolas adequadas para receber essas pessoas. A LDB é ótima, mas tinha 
que  primeiro organizar para depois colocar em prática, e não simplesmente 
jogar, colocar de todo o jeito (S15). 
 
Eu não concordo com a Declaração de Salamanca porque não acho que um DM 
10 tenha condições de participar de uma sala de EJA. Acho que o surdo e o 
deficiente visual  não teriam condições de estudar aqui, porque não tem 
equipamentos (S3). 

 

De uma forma geral o discurso dos(as) professores(as) indica a não implementação de 

uma política voltada à inclusão, indicada pela Declaração de Salamanca. Este  documento 

prevê uma estrutura de apoio composta pelas seguintes seções:  
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Novo pensar em Educação Especial  

II.  Orientações para a ação em nível nacional: 

A) Política e Organização;  

B) Fatores Relativos à Escola;  

C) Recrutamento e Treinamento de Educadores; 

D) Serviços Externos de Apoio;  

E) Áreas Prioritárias;  

F) Perspectivas Comunitárias;  

G) Requerimentos Relativos a Recursos;  

 
São apresentadas, no referido documento, orientações detalhadas para cada item 

proposto; porém não se vê, na prática, nenhuma delas sendo desenvolvidas efetivamente e 

esta é a grande queixa dos entrevistados desta pesquisa.  

No projeto para implantação dos Ciclos de Aprendizagem, da Secretaria de Educação 

da PCR (2002), pretende-se articular todos os segmentos que dele fazem parte, promovendo-

se rupturas com a cultura estereotipada e preconceituosa, a qual maltrata as pessoas desde os 

primórdios da humanidade. No discurso dos professores da Rede Municipal, pouco se percebe 

a esse respeito. Para que a escola se torne inclusiva Mantoan (2006, p. 16) destaca que “[...] é 

urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, 

plena, livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças”. Nesta perspectiva, as 

ações desenvolvidas ainda não repercutem no cotidiano dos professores, segundo seus 

depoimentos.  

Embora a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, em seu Capítulo V Art. 58º, 

entenda a Educação Especial como modalidade de educação escolar e determine que esta deve 

ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, a expressão “preferencialmente” 

abre um precedente na questão da inclusão. Isto pode ser observado, por exemplo, na criação 

das classes de “EJA especial”, atitude perpetuadora das antigas classes especiais do ensino 
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regular.  

Sobre a perspectiva das pessoas serem consideradas como diferentes ter alguma 

importância no processo inclusivo, alguns(as) entrevistados(as) responderam positivamente, 

outros(as) com ressalvas provocadas pelas suas próprias angústias e dúvidas e outros(as) 

responderam negativamente. Entre os(as) que apresentam um olhar positivo tem-se: 

Todos são diferentes. Muda a forma de pensar. É nessa diferença que se faz a 
harmonia. Não deixa de interferir, mas não só com as pessoas especiais. É uma 
questão enriquecedora, provoca o aluno a conhecer o outro, a respeitar o outro 
e à sua cultura (S6). 
 
Concordo com as diferenças porque existe um modelo padrão, e não só para 
esta questão. Existe um modelo de vestir, um modelo de família. Por que? 
Alguns alunos surdos têm necessidades especiais menores do que os alunos 
ouvintes. Percebe-se pelo comportamento, o qual mostra que eles estão 
passando por dificuldades (S12). 

 

Sobre a questão da diferença, Silva (2000) a traz como um binômio: 

identidade/diferença e assim expressa sua idéia: 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 
operações de incluir e de excluir. [...] se traduzem em declarações sobre quem 
pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e sobre quem está 
excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras (SILVA, 2000, p. 82). 

Para este autor, estas questões identidade/diferença, inclusão/exclusão estão 

intimamente ligadas a fatores como poder e sua tentativa de normalizar as pessoas. “a 

normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da 

identidade e da diferença”. [...] “a força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista 

como uma identidade, mas simplesmente como a identidade” (op. cit, p. 83). 

As idéias de Silva deixam clara a estreita relação entre as questões de 

identidade/diferença e inclusão/exclusão. Pelos depoimentos dos professores, percebe-se que 

estes estão, em torno de 72%, receptivos à  perspectiva das diferenças entre as pessoas; um 

percentual de 22% não a aprova e apenas 6% dos(as) entrevistados (as) aceitam-na 

parcialmente. Como o questionamento se referia a esta perspectiva como favorecedora do 

processo inclusivo, subtende-se que a maior parte dos(as) docentes são favoráveis ao processo 
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inclusivo. 

Os resultados desta questão podem ser apreciados no gráfico a seguir: 
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Gráfico 15 - Demonstrativo da aceitação da perspectiva de diferença. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Entre os sujeitos que aceitam parcialmente, percebe-se que suas ressalvas são 

importantes e carecem de reflexões e debates, pois desvelam problemas cruciais de seu 

cotidiano: 

Temos consciência que a diferença faz diferença, pois penso que a melodia só 
torna-se concreta porque existem as notas musicais em harmonia”. Ao mesmo 
tempo, até onde vai o conceito de diferença, a compreensão, de forma que se 
tenha suporte para trabalhar esse sujeito para obter a harmonia (para que não 
seja tão “diferença”)? O comprometimento dessa diferença é que traz a 
angústia de não saber como trabalhá-la. A gente trabalha com a diferença sem 
fazer diferença (S5). 
 
 Sim. Apontar o outro como diferente é fácil, mas ter a consciência de que cada 
um de nós é diferente e temos necessidades diferenciadas, às vezes melhores, 
outras piores, é difícil; nos torna mais frágeis, iguais. È difícil a gente se colocar 
no mesmo patamar do outro (S2).   

 

Essa é uma grande questão surgida em várias entrevistas: até onde vai esse conceito de 

diferença? Até onde se pode abordá-la, e há condições para isso? A dúvida é perceptível em 

várias pessoas entrevistadas e se refere principalmente às pessoas com necessidades 

educacionais especiais que desenvolvem severos distúrbios de conduta, acarretando sérios 
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problemas na sala de aula e que, muitas vezes, o professor não tem a menor noção de como 

trabalhar as situações que se apresentam. Por conseguinte, os(as) professores indagam: até 

que ponto vai a aceitação dessa diferença por parte das outras pessoas, de todos? 

No tocante a estas questões de aceitação, Skliar nos conclama à reflexão quando diz 

que “Temos que nos interrogar principalmente sobre a política de tolerância, colocando a 

ênfase nas ambigüidades dos  diferentes regimes de tolerância que a humanidade vem 

construindo” (SKLIAR, 2001, p. 40). É claro que pessoas com necessidades educacionais 

especiais prescindem de tolerância, elas necessitam de respeito e conhecimento de suas 

necessidades; só que a maioria da população não tem acesso a esse tipo de esclarecimento, já 

que o mesmo, pela fala dos professores, parece não fazer parte de nenhum conteúdo 

disciplinar.  Na fundamentação legal da Secretaria de Educação da PCR, Cavalcanti Filho 

(2003) afirma que na ética democrática o professor deve estimular em seus alunos o 

reconhecimento e a aceitação das diferenças entre as pessoas, fazendo compreender que essas 

diferenças enriquecem a coletividade.  A responsabilidade, mais uma vez é posta para o 

professor, que por sua vez não recebeu as informações necessárias, não participou de debates 

para elaborar reflexões sobre esse tema. Michel Zaidan, no mesmo documento, reforça que “a 

escola também deve ser capaz de desenvolver uma ética e uma pedagogia centrada [...] no 

cuidado mútuo, no respeito às diferenças e ao pluralismo cultural de nossos dias (Ibid, p. 65). 

O autor chama a atenção para a questão das diferenças e da pluralidade, conclamando a escola 

para desenvolver ações pedagógicas para fazer frente a essa necessidade, evidenciando que 

estas ações devem ser coletivas, e não da responsabilidade única do professor. A Secretaria de 

Educação da PCR propõe a criação de um novo caminho para a educação do município, 

baseado em “princípios pautados nos direitos à igualdade e no respeito às diferenças, nos 

valores da ética, da igualdade e da autonomia, como ideário e práxis do processo de 

construção da cidadania” (PCR, 2003, p. 128). Essa proposta se revela norteada por 
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excelentes princípios; resta saber se os professores estão aptos a implementá-la, com a 

formação inicial que tiveram, a qual, segundo depoimentos já analisados se mostrou 

insuficiente.  A formação continuada, por sua vez, continua enfocando apenas a questão do 

letramento, deixando  à margem questões muito mais significantes, segundo os mesmos 

depoimentos. A proposta de implantação dos ciclos de aprendizagem, da Prefeitura do Recife 

visa, primordialmente aderir à uma política inclusiva, e isto significa “respeitar as diferenças e 

os diferentes tempos do aprender” (Ibid, p.144). A Secretaria de Educação da PCR entende 

que a aprendizagem é uma construção social, oferecendo possibilidades de mudança. Entre 

seus vários princípios, destaca-se o terceiro, o da inclusão o qual: 

Garante o acesso de todo aluno ao conhecimento com “formas, tempos e 
intervenções apropriados a cada um, favorecendo, conseqüentemente, a sua 
permanência na escola e o atendimento às diferenças pessoais e sócio-culturais” 
(PCR, 2003, p. 144). 

A proposta pedagógica da Prefeitura do Recife também contempla o respeito às 

diferenças em vários dos seus componentes curriculares, como o da Educação Física, por 

exemplo, o qual orienta:  

Perceber as habilidades motoras requisitadas na execução dos fundamentos 
característicos de cada modalidade esportiva, fazendo uso adequado às situações, 
adotando atitudes de respeito mútuo, cooperação, solidariedade e repudiando 
qualquer espécie de exclusão e violência (PCR, 2002, p. 44). 

Também na Área das Ciências Humanas e suas Tecnologias, a fundamentação se faz 

nos “princípios do direito à igualdade e no respeito às diferenças, nos valores da ética e da 

autonomia como pressuposto para a construção e exercício permanente da cidadania.” (Ibid, 

p. 81). 

Uma das pessoas entrevistadas chamou a atenção sobre as questões de teoria, dizendo 

ser muito fácil falar sobre um determinado assunto na formação continuada de posse de uma 

realidade completamente diversa daquela na qual vivemos. O depoimento dessa professora 

talvez reflita a negação da questão da diferença em vários sujeitos da pesquisa, como se pode 

notar em seus discursos: 
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Nessa perspectiva, todos os alunos são iguais , nas suas necessidades. Você vai 
ver as pessoas todas do mesmo jeito? Ao meu ver, queira ou não queira, é 
especial, é diferente. Como é que eu vou levar o aluno especial para a maioria 
do grupo? Padronizá-lo nos ditos normais? Para mim não é possível. Ele seria 
esmagado, se fosse desse jeito (S7). 
 
Não, eu acho que não. Parece até um mecanismo de defesa da sociedade em 
negar a deficiência. É tão forte o deficiente para a gente aceitar, que a gente 
tende a negar, e então bota como se ele não tivesse a deficiência (S11). 
 
Não, porque sempre vão olhar com outro olhar, mesmo que a gente queira 
colocar, se sabe: no universo da sala de aula, ninguém é igual. Mas, não é 
preconceito – tem que trabalhar muito para que as pessoas tenham essa 
consciência, porque eles vão olhar sempre para a pessoa como  o diferente. Ele é 
o diferente. Os outros, não (S15). 

 

Nestes depoimentos, é perceptível que a idéia de diferença ainda está longe de ser 

aceita para alguns professores(as). Uma das possíveis explicações é que a formação, segundo 

as falas dos docentes, apresenta-se falha, trazendo-lhes mais prejuízos, já que o assunto em 

pauta é passível de muitas discussões e reflexões, com possibilidades de trazer importantes 

contribuições ao processo de inclusão. 

7.2 Os caminhos e políticas de formação para inclusão 

Em relação ao questionamento sobre o caminho para o qual a formação aponta nesses 

últimos anos, uma parcela importante respondeu que não aponta para nenhum caminho. 

Alguns sujeitos respondem que aponta para o que os políticos e o Governo querem; para o 

quadro atual do país, pelo número de analfabetos. Outros dizem que ela não existe, ou que 

deixa muito a desejar, e que não aponta para nenhum caminho porque ela é inexistente. 

Outros sujeitos elogiam a troca de experiências que está acontecendo na formação continuada, 

mas não respondem sobre a perspectiva em questão. Alguns dos(as) entrevistados(as) referem 

que ela não aponta para as suas necessidades, e outros que a formação continuada aponta para 

algum caminho, mas que não está configurada. 

 Visualizam-se melhor estes depoimentos no quadro seguinte: 
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                                                %              N/S 
Necessidade de letramento 17,00% 3 

Educação popular 5,50% 1 
Melhor direcionamento 5,50% 1 

Necessidade de pesquisa e direciionamento 5,50% 1 
Para nenhum caminho 22% 4 

Ajudar na prática 5,50% 1 
Não respondeu adequadamente 17% 3 

Não há formação 22% 4 
  

Quadro 5- Caminho apontado para a formação nos últimos anos. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Entre os que referem não apontar para nenhum caminho, têm-se as seguintes opiniões: 

Não. Não aponta para caminho nenhum. A gente que está no dia-a-dia da EJA é 
que encontra uma luz no fim do túnel (S13). 
 
Não pode apontar porque não existe (S5). 

 

Quanto aos sujeitos que se referiram às ações governamentais, assim expressam suas 

opiniões: 

Aponta para o quadro que está o nosso país. Pelos dados alarmantes  do quadro 
real do nosso povo, expresso pelos analfabetos. É a necessidade maior. Na 
verdade,  eu sinto  que o sistema está preocupado com a questão do letramento e 
o ser humano não significa nada (S7). 
 
Eu acho que ela está caminhando para onde os políticos querem: um faz que 
ensina, um faz que aprende, e fica só naquela fantasia. Se você pegar o projeto 
do PT aqui é belíssimo (S9). 

 

Por essas falas, emerge um sentimento de revolta dos professores, no sentido de que 

existem as leis, as propostas, mas não se sabe porque as mesmas não são postas em ação, 

concretizadas, enfim. Percebem-se as angústias e problemas sérios no seu dia-a-dia, 

refletindo-se, em última instância,  no processo de ensino e aprendizagem. 

Alguns entrevistados responderam que a formação deixa a desejar, por não atingir os 

objetivos dos professores e chamam a atenção para a falta de pesquisa, como se observa num 

destes depoimentos: 
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Tem que ser uma formação diferenciada,  porque é um desafio para o aluno 
voltar a estudar. Eles precisam de muito estímulo e a formação que a gente 
recebe hoje da Prefeitura ainda deixa muito a desejar. Existe um despreparo 
das pessoas que capacitam os professores e das que planejam essas formações. 
Há um grande número de evasão porque os professores não se sentem 
motivados. Um outro fator importante para a questão da formação é a falta de 
pesquisa (S10). 

 

No Parecer 11/2000 é comentado que a maioria das pessoas que procura a EJA, até 

mesmo pela sua história, o faz movida por fortes razões; entre elas, para dar uma significação 

para a sociedade acerca de suas competências, fazendo articulações entre conhecimento, 

valores e habilidades. Por isso “os docentes deverão se preparar e se qualificar para a 

constituição de projetos pedagógicos que considerem modelos apropriados a essas 

características e expectativas” (CURY, 2000, p. 57). No tocante à pesquisa, o mesmo Parecer 

incentiva que “o docente introduzido na pesquisa, em suas dimensões quantitativas e 

qualitativas, poderá, no exercício de sua função, traduzir a riqueza cultural de seus discentes 

em enriquecimento dos componentes curriculares” (Ibid, p. 59). 

Entre os sujeitos que entendem que a formação aponta para algum caminho, se 

expressam tomando como base a formação continuada, e não a formação para a EJA:  

Aponta. Na Rede Municipal a gente tem essas formações, que são poucas, mas 
pelo menos tem. Estão querendo vir umas mudanças porque muitos professores 
não estão freqüentando. Eu acho muito importante que tenha, pois em outra 
Rede não há nenhuma capacitação (S15). 
 
Acredito que sim. O negócio está tão abrangente que eles estão convidando 
pessoas com experiências de outros Estados Porém eu sinto que se perde muito 
tempo com a insatisfação e revolta dos colegas,que chegam armados contra a 
pessoa que vem trazer uma informação para a gente. Eu acho que já se está 
procurando algum caminho para ajudar a gente na prática (S11). 
 

Como se verifica no depoimento do sujeito n° 11, transcrito acima, emerge uma 

esperança de ajuda especificamente na prática,  fator de angústia presente e revelada em 

muitas das entrevistas realizadas. A Política de Ensino da Prefeitura do Recife, em seu 

capítulo dedicado a um novo caminho na prática pedagógica privilegia a “construção 

processual do conhecimento, das práticas e dos aportes metodológicos em relação ao fazer 

pedagógico e às interações nas e relações sociais no âmbito da escola” (PCR, 2003, p. 171). A 
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Proposta da Prefeitura do Recife referente à Formação Continuada e Acompanhamento 

Escolar para EJA (em anexo), tem como um dos seus objetivos “oferecer aos educadores 

subsídios que orientem a sistematização e registro do seu trabalho e que fundamentem a sua 

prática”. (GEJA, p. 1). Assim, os dois documentos em tela dedicam uma especial atenção a 

essa reivindicação.  

Ao serem questionados acerca da política de formação adotada para receber as pessoas 

com necessidades educacionais na EJA, os sujeitos em quase unanimidade, cerca de 89%, 

responderam que não existe essa política. Apenas uma pessoa respondeu afirmativamente.  

Entre os que responderam negativamente, destacam-se:  

Nenhuma. Coloca na sala de aula e o professor que se vire. Às vezes há a 
itinerância, mas dissociada do trabalho da sala (é o que vejo nesses 05 anos); 
não sei em outras escolas. Não há tempo para uma conversa com a gente. Então 
é um faz-de-conta (S2). 
 
Não há nenhuma política voltada para o processo de inclusão (S5). 
 
Não. O que acontece é que o aluno realmente é jogado na turma  porque passou 
da idade escolar dita normal e não conseguiu apropriação; aí é jogado na EJA 
(S7). 

 

De uma forma praticamente unânime, os(as) professores(as) denunciam a ausência de 

uma política de formação voltada para a inclusão de PNEEs na EJA, apesar do Parecer 

11/2000 tê-la apontado como uma segunda chance de ensino para esta parcela da população. 

Este parecer faz uma consideração de que: 

Se cada vez mais se exige da formação docente um preparo que possibilite aos 
profissionais do magistério uma qualificação multidisciplinar e polivalente, não se 
pode deixar de assinalar também as exigências específicas e legais para o exercício 
da docência no que corresponder, dentro da EJA, às etapas da educação básica 
(CURY, 2000, p. 57).  

Entende-se que esta formação multidisciplinar contemple a qualificação para trabalhar 

com a diversidade, e no seu âmbito, as PNEEs. Desta forma, caracteriza-se um distanciamento 

entre a fundamentação da EJA, compilada no Parecer 11/2000, e o discurso das pessoas 

entrevistadas. A Declaração de Salamanca, no tópico Estrutura de Ação em Educação 

Especial, inciso 6°, diz que a corrente presente na política social nos últimos vinte anos, tem 
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visado promover integração e participação das PNEEs, com a finalidade de combater a 

exclusão. No âmbito educacional “isto se reflete no desenvolvimento de estratégias que 

procuram promover a genuína equalização de oportunidades” (UNESCO, 1994, p.3). Esta 

política, segundo discorrem os(as) professores(as), não vem sendo implementada, e esta 

ausência vem prejudicando sua prática pedagógica, como visto nos depoimentos anteriores. A 

mesma Declaração, tratando das Linhas de Ação em Nível Nacional, em seu item 14, indica 

que a “Legislação deveria reconhecer o princípio de igualdade de oportunidades para crianças, 

jovens e adultos com deficiências na educação primária, secundária e terciária, sempre que 

possível em ambientes integrados”. Também no seu item 19, preconiza que “Políticas 

Educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e situações individuais” 

(Ibid, p. 7). 

O Parecer 11/2000, em seu capítulo X, que trata do direito à educação, defende que “A 

efetivação deste “direito de todos” existirá se e somente se houver escolas em número 

bastante para acolher todos os cidadãos brasileiros e se desta acessibilidade ninguém for 

excluído” (Ibid, p. 66). Precisa ser observado que não só a efetivação deste direito é 

suficiente, mas a qualificação de todos os professores para este fim. 

7.3 Influência da humanização na vida profissional e o papel das instituições em sua 

difusão  

A contribuição que a humanização pode trazer para a vida profissional é vista sob 

várias óticas e possibilidades pelos professores(as) entrevistados(as): solidariedade, 

entendimento, compreensão, cumplicidade, respeito, preparar para a vida, compartilhar, ouvir, 

orientar, falar, admirar, ter seriedade profissional, ser amigo e justo, ver o aluno como um ser 

(e não mais um), olhar o outro com o amor de Deus. Também se sentir gente, respeitada e útil, 
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facilitar o processo de ensino e aprendizagem.  Percebe-se na fala dos entrevistados:  

Que de uma certa forma o professor vive se humanizando e   humanizando as 
pessoas, embora algumas digam que não; mas quando está na sala de aula e o 
aluno quer conversar com a gente, a gente abre uma brechinha, porque ele está 
precisando de um apoio, então a gente se humaniza (S13). 
 
Acho que eu consegui a cumplicidade dos meus alunos. Meu maior mérito como 
professora este ano foi terminar o período com a turma cheia,  tanto de meus 
alunos  como dos alunos da turma vizinha, foi pela questão da humanização, 
por reconhecê-los como gente como eu Isso ajuda muito a ganhar o aluno. Acho 
que essa é a maior contribuição (S2). 

 

Os professores e professoras sentem que a humanização deve fazer parte da vida, e 

mesmo pautá-la. Ao mesmo tempo, alguns se queixam de estarem vivenciando condições sub-

humanas de trabalho e que essas condições prejudicam o processo de humanização pela falta 

de tempo, superlotação nas salas e exigências do sistema. 

Uma melhor visualização das respostas dos entrevistados se encontra no quadro a 

seguir:  

                                                                                                        %          N/S 
Escutar, entender, colaborar 23% 4 

Conseguir cumplicidade 5,50% 1 
Lidar melhor, respeitar 11% 2 
Seriedade profissional 5,50% 1 
Amar, ajudar o aluno 23% 4 

Me sentir gente, respeitada e útil 5,50% 1 
Trazer o céu ou oinferno 5,50% 1 

O tempo não permite 5,50% 1 
Não respondeu adequadamente 17% 3 

 
Quadro 6- Contribuição da humanização na vida profissional 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Batista Neto (2006) destaca as condições de trabalho dos professores no que ele 

denomina Paradoxo da Reforma Educacional, caracterizado pela elevação das exigências de 

qualificação docente e a complexidade do ato educativo, decorrente dos avanços na área do 

conhecimento pedagógico. Delors (2006) indica como uma necessidade oferecer condições de 

trabalho e remuneração satisfatórias aos professores., reiterando as reivindicações dos 

professores. Goerne (2002) em sua pesquisa constatou que são as condições salariais e de 
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trabalho que formam a base material para a manutenção da profissão, concordando com as 

reivindicações dos professores no que se refere à melhoria das suas condições de trabalho 

Na indagação sobre como a escola pode colaborar na difusão da humanização, várias 

situações são evidenciadas, Em algumas, a questão da humanização é completamente ausente, 

seja no que concerne às relações pessoais, seja no âmbito do projeto pedagógico. Nestas, 

os(as) docentes referem-se tolhidos, desmotivados e revelam sensações de impotência diante 

dos problemas apresentados na escola. Pode-se perceber este fato em alguns depoimentos: 

Do jeito que está, não. A escola é totalmente desumana. A escola ainda não saiu 
da idade da pedra.Tudo evolui, menos a escola (S13). 
 
É difícil, pelos problemas enfrentados pela escola: depredação, violência. Alguns 
alunos são obrigados a vir para não perder a bolsa-escola (S16). 
 
A escola tem que ter o entendimento da necessidade da humanização. Se ela 
nem se toca, não pára para refletir sobre isso, não vai de forma nenhuma poder 
colaborar (S3). 
 

Em outras situações, vislumbra-se uma intencionalidade na perspectiva da 

humanização. 

O professor sendo humano com seus alunos, humanizando-os .Acho que tem 
que partir de todos; da direção ser humana com os professores, porque às vezes 
as pessoas são competentes mas são verdadeiros bichos na direção, e todo 
mundo vai trabalhar amarrado, de cara feia. Se um funcionário estiver 
precisando desabafar, você saber ouvir. Se a direção agir assim, o professor vai 
trabalhar melhor, o aluno lá fora vai agir melhor. É uma rede (S2). 
 
Com compromisso, cumplicidade, comprometimento, vestindo a camisa da 
inclusão, trabalhar de forma interdisciplinar, sem diferenciar pessoas (S6). 

 

Representam-se os relatos dos(as)  entrevistados(as) no quadro a seguir: 

 

 
                                                            %           N/S 

Sendo humana com todos 44% 8 
Com solidariedade 11% 2 

Exercendo o real papel da educação 5,50% 1 
Com compromisso, cumplicidade 5,50% 1 

Tentando acertar 5,50% 1 
Fazendo dinâmicas, promovendo encontros 17% 3 

É difícil, com a violência 5,50% 1 
Evoluindo 5,50% 1 

  
Quadro 7 - Papel da escola na difusão da humanização 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Giroux enfatiza que: “qualquer forma viável de escolarização precisa ser informada 

por uma paixão e fé na necessidade de lutar no interesse de criar-se um mundo melhor” 

(GIROUX, 1997, p. 41). Assim, referenda a necessidade de humanização que se delineia na 

fala dos professores.  Röhr (2006) e Wachowicz (2006) chamam a tenção para o fato de que 

“A intenção educacional é a intenção de tornar o educando homem, [...] desenvolver nele o 

que tem de mais humano e que não é simplesmente resultado de sua maturação natural”. 

Esses autores indicam para a educação, uma perspectiva muito maior, do que simplesmente 

esperar o desenvolvimento de cada ser, aproximando-se, desta forma, da fala dos(as) 

entrevistados(as)  

Na fundamentação legal da educação do Recife, percebe-se, no componente curricular 

Educação Física, uma atenção ao processo de humanização, quando suas competências são 

listadas: “reconhecer nos hábitos e atitudes que o mover-se, no sentido da humanização, 

integra sentimento, pensamento e ação” (PCR, 2003, p.25), numa demonstração que o ser 

humano é um todo. Também no componente curricular Ensino Religioso, suas questões 

prioritárias são a felicidade, a plenitude da humanidade e o sentido da existência do ser 

humano, numa clara aproximação com as idéias de Santin (1996), Röhr (2006) e Wachowicz 

(2006). 

Finalmente, em poucas das escolas visitadas, os docentes sentem-se contemplados 

com este processo e seu resultado emerge para o alunado. Há uma consciência da necessidade 

do coletivo, principalmente na questão da humanização, embora essa necessidade também 

aflore na fala dos(as) professores(as) na questão da inclusão. Apesar de Candau (2006) 

chamar a atenção para o fato da escola não ser a solução para todos os problemas, sabe-se que 

dela partem grandes transformações sociais. Giroux (1997) afirma que as salas de aula e as 

escolas não são isoladas da sociedade mais ampla na qual vivemos. Freire também chama a 
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atenção para o processo de humanização na relação dialética  professor–aluno, quando “a 

ação do professor identificando-se logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da 

humanização de ambos” (FREIRE, 2006, p. 71). Assim, percebe-se que os anseios dos(as) 

docentes encontram eco na fala dos teóricos que versam sobre a humanização. 

Uma melhor visualização dos conteúdos discursivos dos professores em relação às 

categorias em suas dimensões política, semântica e pedagógica se encontram nos apêndices C, 

D e E deste trabalho. 

7.4 Construção do mapa semântico a partir das falas dos(as) professores(as) 

Construiu-se o mapa semântico através da utilização de protocolo de associação livre 

de palavras, a partir das palavras indutoras: inclusão, formação e humanização. Solicitou-se 

aos(às) entrevistados(as) que para cada uma delas escrevessem 4 ou 5 palavras que lhes 

viessem à mente, assim que as escutassem. Após a escolha, pediu-se que aos professores que 

elegessem dentre as palavras escolhidas, qual a mais importante, e que  justificasse sua opção. 

De posse dessas palavras, foram construídos quadros obedecendo à freqüência com que as 

mesmas surgiram. O quadro demonstrativo da escolha de palavras referentes à inclusão pode 

ser visualizado a seguir:  
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                                                                 Escolha Livre de Palavras   

Inclusão 

  N = 84   

Palavras N° de Sujeitos Percentual 

Participação 9 11% 

Diversidade 7 8% 

Integração 6 7% 

Adaptação 6 7% 

Inserção 6 7% 

Pertencimento 5 6% 

Respeito 5 6% 

Sensibilidade 3 4% 

Interação 3 4% 

Oferta 3 4% 

Pôr junto 3 4% 

Troca de experiências entre alunos 3 4% 

Socialização 3 4% 

Aceitação 2 2% 

Atenção 2 2% 

Olhar diferenciado 2 2% 

Convivência 2 2% 

Desafio  2 2% 

Harmonia 1 1% 

Desenvolvimento 1 1% 

Caminho 1 1% 

Forma correta 1 1% 

Ideologia 1 1% 

Apropriação 1 1% 

Envolvimento 1 1% 

Mudança 1 1% 

Não excluir 1 1% 

Boa Vontade 1 1% 

Não Isolar 1 1% 

Alternância (momento com iguais) 1 1% 

TOTAL 84 100% 

Quadro 8 - Escolha livre de palavras: inclusão 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Evidencia-se na construção deste quadro a preferência dos professores e professoras 

por “participação” como a mais representativa da palavra indutora inclusão. Em seguida, vem 

a palavra “diversidade”. Percebemos, através de seus discursos, que em sua formação não 

foram ofertadas disciplinas e conteúdos que tratassem a temática da inclusão. Infere-se, 
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portanto, que os docentes criaram representações a respeito deste processo em seu cotidiano. 

Também é perceptível que a escolha das referidas palavras demonstra uma aproximação com 

o projeto político-pedagógico da Prefeitura da cidade do Recife, pelo fato do mesmo focar 

suas atenções na diversidade, respeito às diferenças e participação do aluno em todo o 

processo de construção do conhecimento, o que pode ter influenciado as falas dos professores 

no momento da entrevista. Sabe-se que alguns sujeitos da pesquisa procuraram outras 

capacitações por sentirem necessidade para o desenvolvimento de seu trabalho. No entanto, 

seus relatos se aproximam do projeto acima referido. 

Em seguida, apresenta-se o quadro resultante da palavra indutora “formação”. 

                                                                  Escolha Livre de Palavras   

Formação 

  N = 90   

Palavras N° de Sujeitos Percentual 

Humanização 11 12% 

Debate, Discussões, Experiências 11 12% 

Competência 10 11% 

Qualificação 6 7% 

Desfazer Dicotomia Teoria x Prática 6 7% 

Valorização 5 6% 

Crescimento 5 6% 

Reflexão 4 4% 

Mudança 4 4% 

Diferenciação 4 4% 

Sensibilização 3 3% 

Comprometimento 3 3% 

Desempenho 3 3% 

Pesquisa 3 3% 

Habilitação 2 2% 

Profissionalização 2 2% 

Enriquecimento 2 2% 

Atualização 1 1% 

Apropriação 1 1% 

Experiência 1 1% 

Didática 1 1% 

Metodologia 1 1% 

Reparo de Perdas 1 1% 

Total 90 100% 

Quadro 9 - Escolha livre de palavras: Formação 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na construção deste quadro, a palavra indutora “formação” evocou, com maior 

freqüência, a palavra humanização. Coincidentemente, a humanização compõe uma das 

categorias deste trabalho e também é formadora da base ideológica da proposta político- 

pedagógica da prefeitura. Esta proposta possivelmente também esteja influenciando os 

discursos das pessoas entrevistadas. O mesmo ocorre com a palavra “competência”, também 

merecedora de importância no referido projeto. É interessante destacar que pela ordem de 

freqüência, o debate, as discussões, e as trocas de experiências surgem como uma melhor 

forma de aprendizagem no processo de formação, deixando a qualificação com menor 

relevância nesse processo. 

Em seguida, construímos o quadro referente à palavra indutora “humanização”, o qual 

se segue: 
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                                                                      Escolha Livre de Palavras   

Humanização 

  N = 90   

Palavras N° de Sujeitos Percentual 

Solidariedade 10 11% 

Cidadania 7 8% 

Luta 6 7% 

Respeito 6 7% 

Plenitude 5 6% 

Socializar 4 4% 

Espelhar-se 3 3% 

Troca 3 3% 

Ajuda 2 2% 

Construção 2 2% 

Cumplicidade 2 2% 

Globalização 2 2% 

Ser mais Gente 2 2% 

Trabalhar com diferentes 2 2% 

Valorização 2 2% 

Afeto 1 1% 

Amizade 1 1% 

Amor 1 1% 

Apoio 1 1% 

Atendimento 1 1% 

Carinho 1 1% 

Celebrar 1 1% 

Colaboração 1 1% 

Companheirismo 1 1% 

Compartilhar  1 1% 

Compreensão  1 1% 

Comprometimento 1 1% 

Consideração 1 1% 

Crescimento 1 1% 

Descobrimento 1 1% 

Despadronização 1 1% 

Enxergar o outro 1 1% 

Escutar 1 1% 

Ética 1 1% 

Igualar 1 1% 

Mudar situações adversas 1 1% 

Olhar com o olhar de Deus 1 1% 

Olhar diferenciado 1 1% 

Resgatar potencialidades 1 1% 

Respeitar a diversidade 1 1% 

Saber lidar c/ as pessoas 1 1% 

Sensibilização 1 1% 

Ser mais humano 1 1% 

Ter sentimentos 1 1% 

Totalidade 1 1% 

Valorização 1 1% 

Vivenciar 1 1% 

Total 90 100% 
Quadro 10 - Escolha livre de palavras: humanização 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Neste quadro, evidencia-se a preferência dos(as) professores(as) pela palavra 

solidariedade tendo como significado a humanização; em seguida, vemos a escolha pelas 

palavras cidadania e luta. A solidariedade surge como um dos fatores de maior importância na 

construção da humanização, base ideológica da proposta político-pedagógica da Prefeitura do 

Recife. A construção da cidadania também é bastante destacada nesta proposta, formando um 

dos pilares da mesma. Da mesma forma observada nas escolhas livres de palavras usando 

como indutoras as palavras inclusão e formação, os docentes canalizaram suas preferências 

em relação à palavra indutora humanização, por palavras citadas como condutoras de 

procedimentos ou objetivos a serem alcançados através da referida proposta, fazendo mais 

uma vez, aproximações com a mesma. 

Finalmente, foi elaborado o mapa semântico a partir dos quadros representativos das 

palavras indutoras inclusão, formação e humanização e seus respectivos significados, para 

melhor visualizar os sentidos, significados dados pelos(as) professores(as) a estas palavras. 

Como já mencionado, o mapa semântico é uma forma de representação do conhecimento, e 

como tal, nos evidencia as concepções/representações que os(as) construíram a partir se seu 

cotidiano, já que seus discursos apontam para lacunas em relação às concepções sobre as 

temáticas da inclusão, formação e humanização em seus processos de formação. O mapa 

semântico pode ser visualizado na página seguinte. 
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CONSIDERAÇÕES A PARTIR DAS CONCEPÇÕES CONSTRUÍDAS PELOS 
PROFESSORES E PROFESSORAS DE EJA 

Este trabalho teve como objetivo verificar concepções oferecidas na formação de  

professores de EJA sobre o processo de inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

especiais nesta modalidade de ensino e se estas concepções são pautadas pelo princípio de 

humanização. Para alcançar esta finalidade, selecionou-se a pesquisa qualitativa, e para a 

análise dos dados, optou-se pela análise de conteúdo inspirada em Bardin (1977) e Muchielle 

(1991). Como suporte para este trabalho, foi escolhida a Teoria das Representações Sociais, 

pelo fato delas serem produto de comunicação no interior de grupos sociais, na intenção de 

melhor compreender os significados, representações que emergiram dos conteúdos 

discursivos das falas dos professores. Optou-se por entrevistar professores de EJA da Rede 

Municipal do Recife, (escolhida como campo empírico) e analisar seus discursos, assim como 

os documentos que norteiam a proposta político-pedagógica desta Rede. 

Retomando alguns aspectos do aporte teórico tratado neste trabalho, percebe-se que a 

questão da diferença remete à antiguidade, e retrata as bases culturais das sociedades vigentes. 

Ao mesmo tempo, a cultura da diferença entre pessoas é marcada por preconceito e 

discriminação, e estas representações se traduzem no estabelecimento de condutas que 

renegam o respeito e o direito inerente a estas pessoas. A instituição escolar não fugiu a estes 

padrões histórico-sociais e se apresentou, desde o início no nosso país de forma excludente 

para grande parcela da população. Dessa exclusão fizeram parte pessoas com necessidades 

educacionais especiais, cujo acesso ao ensino ocorreu através de classes e escolas “especiais”, 

acarretando repercussões discriminatórias e preconceituosas. Os professores eram capacitados 

a trabalhar com estas crianças através da chamada “Educação Especial”, disciplina não 

pertencente ao currículo do magistério e ofertada de modo optativo na formação superior. 

Na tentativa de sanar este débito alguns movimentos foram criados. Um deles, a 
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integração, surgida na década de 1970, introduzia a criança PNEE na classe regular de ensino, 

e ela então, teria que desenvolver mecanismos de adaptação à escola.  Num contexto onde o 

aluno não era considerado elemento central do processo educativo, estudos mostraram que 

este movimento tenderia ao fracasso (SASSAKI, 1998; MANTOAN, 2006).  Em meados de 

1980, surgiu  outro movimento na educação, evidenciando como centro de debates e atenção 

o aluno – o movimento inclusivo. Diferentemente da integração, a inclusão viria provocar 

mudanças em todo o contexto da escola. Esta teria que se adaptar à criança PNEE e ofertar 

condições para sua permanência, com a inserção de metodologias específicas às suas 

necessidades. Desta forma, a formação de professores teria que se fazer no sentido de atender 

às novas exigências. A nova ideologia  do respeito à diversidade e às diferenças se pautaria 

pelo cunho sociológico (SKLIAR, 1998; PIERUCCI, 2000; SILVA, 2000; HALL, 2003) 

fazendo ruptura com o modelo médico impositivo da normalização destas crianças, modelo 

este ultrapassado pelo paradigma desta nova ideologia. A solidariedade e a convivência 

fraterna seriam os princípios norteadores desta nova tendência. Para tanto, mudanças 

estruturais, políticas e pedagógicas seriam necessárias para este novo modelo, e a formação de 

professores se tornaria  condição vital para o sucesso deste movimento pedagógico inovador.  

As PNEEs que já haviam passado da chamada idade própria foram encaminhadas às 

turmas de EJA em virtude de determinação contida no Parecer 11/2000, do Conselho 

Nacional de Educação. Com a introdução dessas pessoas na Educação de Jovens e Adultos, 

somaram-se aos antigos problemas inerentes a esta modalidade de ensino, os advindos com 

esta nova população. 

No que se refere à formação de professores para a EJA, autores preconizam que ela 

precisa se voltar não apenas para o aspecto da alfabetização, mas para o favorecimento do 

processo de integração social deste público. É preciso que se entenda sua lógica de 

conhecimento popular e sua estrutura de pensamento para que o processo de ensino e 
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aprendizagem se constitua de êxitos. O capital cultural dos alunos de EJA deve ser do 

conhecimento do seu professor, para que ele estabeleça uma relação dialógica produtiva, 

capaz de ensinar aos alunos a pensar de forma crítica, na perspectiva da construção de um 

mundo melhor. 

O público da EJA é diferenciado, composto por jovens, adultos, inclusive por idosos, 

os quais possuem sua história, construída ao longo de toda uma vida, desenvolveram seus 

saberes experenciais, os quais não podem ser relegados, como algo carecedor de importância. 

A este público acrescenta-se agora, a parcela de pessoas com necessidades educacionais 

especiais, com suas especificidades, e vê-se que a formação dos professores está muito aquém 

das necessidades deste público heterogêneo. Assim, percebe-se a necessidade de uma 

formação específica visando à diversidade, no sentido de proporcionar aos alunos uma 

intervenção pedagógica favorecedora de seu desenvolvimento, adequada à sua especificidade. 

Como resultados da análise dos dados coletados nesta pesquisa, se concluiu que um 

antigo problema existente – a não formação específica para a Educação de Jovens e Adultos - 

permanece até os dias atuais, de acordo com os depoimentos dos docentes da Rede Municipal 

de Ensino do Recife. Nem na formação inicial, nem na formação continuada existe uma 

formação direcionada a esta modalidade de ensino.  Pôde-se concluir também que a formação 

continuada não atende às necessidades dos professores, conforme constatamos através da 

análise dos dados colhidos nas entrevistas. 

Uma outra conclusão à qual se chegou é que verificando nos discursos dos(as) 

professores(as) investigados, não há alusão à formação com vistas à inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais na EJA, assim como não existe uma ancoragem nos princípios da 

humanização no processo de formação a que estes professores e professoras foram 

submetidos. 

Embora os conteúdos discursivos dos documentos analisados apontem diretrizes para a 
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formação dos professores específica para a Educação de Jovens e Adultos, estas não vêm 

sendo cumpridas como observamos nos relatos dos professores e professoras de EJA 

entrevistados nesta pesquisa. Há um distanciamento entre o discurso oficial e as falas dos(as) 

professores(as) em relação ao efetivo cumprimento. O Parecer 11/2000, documento que dá 

fundamentação à EJA, é claro quando aponta as diretrizes para a formação dos professores, 

porém as falas dos professores, registradas nas entrevistas mostram que as mesmas não vêm 

sendo atendidas como deveriam. Apesar do Brasil haver participado, como Estado-membro da 

Conferência de Salamanca, na qual se destacou a importância da formação de professores 

para o sucesso do processo inclusivo, esta formação não sofreu as modificações indicadas e 

necessárias a ele. Chegou-se também à conclusão que não se evidencia política direcionada à 

inclusão, de acordo com os relatos dos(as) professores(as), o que causa o aparecimento de 

muitas dificuldades em suas salas de aula, segundo seus relatos. Torna-se importante destacar, 

neste trabalho, o grau de insatisfação relatado pelos professores e professoras diante de 

situações de grandes dificuldades, às quais são submetidos(as), provocados pela falta de uma 

formação diferenciada, uma pedagogia centrada nas necessidades e diferenças das PNEEs. As 

sensações de impotência e incapacidade são frequentes e prejudicam sobremaneira o seu 

desempenho profissional. Outro aspecto salientado pelos(as) docentes refere-se a certa 

frustração no processo de formação, e merecedor de mais atenção. Trata-se da dicotomia 

teoria x prática por eles(as) relatada. Pelos dados analisados, sua formação é basicamente 

teórica, e quando chegam na prática, esta carece de orientação, supervisão e a sensação 

descrita é a de sentirem-se perdidos(as).  Evidenciam-se, portanto, lacunas importantes no 

processo de formação de professores, tanto para a Educação de Jovens e Adultos, como para o 

processo de inclusão de PNEEs.  

Como foi visto, as concepções não foram devidamente ofertadas aos(às) 

professores(as) nestes processos. A partir deste déficit, estes passaram então a criar 
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representações a respeito destes processos no decorrer de sua própria prática, sua vivência e 

estas representações foram coletadas em seus depoimentos, como visto nas análises efetuadas.   

 Como dito, a partir da não oferta de concepções a respeito da inclusão durante a 

formação, representações foram construídas. No tocante à representação da  inclusão, esta se 

aproxima um pouco do projeto político-pedagógico  norteador do ensino adotado pela 

Secretaria de Educação da cidade do Recife, na medida em que emerge com evidência na fala 

dos professores, as palavras diversidade e participação, pilares desta proposta. Os significados 

dados através do mapa semântico, construído a partir de associação livre de palavras, também 

se aproximam pelo sentido dado à palavra participação, significando união entre pessoas, 

junção. Em relação à diversidade, seu significado se aproxima ainda mais, quando é sinônimo 

de aceitação,  das diferenças entre pessoas.  

Quanto à formação de professores(as), os(as) entrevistados(as) referendam que a 

competência se adquire na prática, que esta significa conhecimento e busca de soluções. Que 

ao se desfazer a dicotomia teoria x prática, se favorece o fazer pedagógico e a busca de 

soluções para problemas que se apresentam. Referem que a qualificação significa experiência, 

apropriação e atualização, porém a preterem à troca de experiências, considerada por eles(as) 

uma forma mais eficaz de produção do conhecimento. 

Quanto às concepções sobre humanização, apesar das mesmas não haverem sido 

ofertadas durante a formação dos(as)  docentes, como foi constatado a partir dos relatos 

verbais, estas se mostram muito presentes em seus discursos, de modo muito semelhante à 

composição do projeto político-pedagógico da cidade do Recife. As significações dadas às 

palavras formação, inclusão e humanização muito dele se aproximam, a ponto de na utilização 

da palavra indutora “formação” para a construção do mapa semântico, a palavra humanização 

se apresentou como a maior escolha, conforme se pode ver no próprio mapa e também no 

quadro apresentado no capítulo 7 desta dissertação.  
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 Como o projeto político e o projeto pedagógico são do conhecimento dos professores, 

possivelmente estejam influenciando os discursos atuais, como foi evidenciado na análise da 

pesquisa de campo. Os princípios humanísticos, baseados na solidariedade, respeito às 

diferenças e no princípio da cidadania emergiram com freqüência em suas falas, 

demonstrando aproximações com os referidos projetos. É possível que tenham ido se 

referendar em outros cursos que fizeram, ou em sua própria prática, partindo do senso 

comum. Estas ficam à mercê de cada professor, sem terem sido objeto de estudos sistemáticos 

organizados pela Prefeitura do Recife, caracterizando mais uma vez as representações sociais. 

Como estas se tornam válidas, os professores e professoras buscam, através da humanização, 

sua própria humanização e também a favorecem em seus alunos. 

A respeito da humanização, Souza tece um comentário de importante abrangência, 

escolhido para proporcionar um significado a este trabalho: 

Tornar-nos HUMANOS é a finalidade de nossa EXISTÊNCIA. Humanos, 
independente do gênero, da cor, da religião ou da idade. IGUAIS NAS NOSSAS 
DIFERENÇAS: pessoa-indivíduo! (SOUZA, 2004, p. 228).  

Espera-se com este trabalho, trazer uma contribuição para a área de formação de 

professores, ao tornar evidentes os déficits e lacunas que nela existem. Como sugestões no 

sentido de saná-los, os professores apontam: mais capacitações sistemáticas diferenciadas, 

através de cursos de extensão e especialização, inserção de disciplinas nos currículos do 

magistério e graduação, fornecimento de metodologias para essas necessidades. Um ponto se 

revelou comum, na quase totalidade das falas dos(as) entrevistados(as): o equívoco de não 

haver sido ofertada a formação necessária e adequada aos professores e professoras, antes do 

ingresso das PNEEs nas salas de aula, para que os mesmos pudessem oferecer uma pedagogia 

específica para as necessidades de seus alunos, capaz de promover seu desenvolvimento.  

Por sermos inacabados, nossos trabalhos também não poderiam deixar de sê-los; no 

entanto, almeja-se, que este sirva como estímulo em busca de maiores esclarecimentos, na 

perspectiva de que a formação continuada e em serviço de professores seja aprimorada a cada 
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dia, estimulando as reflexões e debates sobre sua teoria e prática, trabalhando no sentido de 

que estas se tornem cada vez mais imbricadas e o fazer pedagógico mais humano e prazeroso. 
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ANEXO A - MAIOR GRADUAÇÃO EJA 
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ANEXO B - QUANTITATIVO DE ALUNOS PNEES NA EJA 
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ANEXO C – PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E ACOMPANHAMENTO 
ESCOLAR PARA EJA 
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ANEXO D – CAPACITAÇÃO EM INCLUSÃO  
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA 

Prezado (a)  Professor (a): 
 
 
 
 
 Estamos desenvolvendo uma pesquisa no Curso de Mestrado da Universidade Federal 

de Pernambuco sobre a formação de professores de EJA e o processo de inclusão das pessoas 

com necessidades educacionais especiais na Educação de Jovens e Adultos, em uma 

perspectiva de humanização. 

 Para tanto, solicitamos a sua colaboração no sentido de responder à nossa entrevista 

com clareza e sensibilidade, pois suas impressões pessoais são de extrema importância. 

 Sinta-se tranqüilo (a), pois a lisura do processo lhe conferirá sigilo absoluto para que 

você possa responder a todas as solicitações à vontade. 

 Se ao longo do processo surgirem mais idéias, também iremos registrá-las mediante 

gravações em áudio e anotações. 

 

Antecipadamente agradecemos a sua colaboração. 

 

 

Vanira Maria Laranjeiras Lins  

           e-mail: vaniralins@yahoo.com.br 
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I  DADOS PESSOAIS: 

 

a) Nome: 

.................................................................................................................... 

 

b) Sexo:        Feminino  (  )               Masculino  (  ) 

 

c) : Faixa etária 

De 20 a 30 (  )   De 31 a 40 (  )    De 41 a 50  (  )  de 51 a 60  (  ). 

 
d) Local (is) de trabalho:  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
e) Assinale abaixo qual seu nível de escolarização: 

 
Curso de Magistério                                                         (    ) 

Curso de Graduação completo                                         (    ) 

Qual? 

Curso de Graduação incompleto                                       (    ) 

Qual?...................................................................................... 

Curso de Especialização completo                                    (    ) 

Curso de Especialização incompleto                                 (    ) 

Qual?...................................................................................... 

Curso de Mestrado completo                                            (    ) 

Especificar 

Curso de Mestrado incompleto                                         (    ) 

Qual?......................................................................................                                          

Curso de Doutorado completo                                          (    ) 

Curso de Doutorado incompleto                                       (    ) 

Qual?......................................................................................                                         

 

Há quanto tempo você é professor (a) de EJA? 

............................................................................................................................... 
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II – FORMAÇÃO:   

1.  INICIAL 

a) Qual suporte é oferecido pela formação inicial aos professores(as) para favorecer a 

inclusão de pessoas com necessidades educacionais na EJA? 

 

           b)  Quais as disciplinas que abordaram essa temática? 

 

c)  Que conteúdos foram oferecidos no sentido de favorecer a formação visando a 

inclusão? 

 

d) Como a teoria discutida na Formação se manifestou em sua prática? 

            

 e)  Onde e como você identifica?  

 

 f)  Surgiram dificuldades? 

 

g)  Para você, qual o papel das instituições formadoras? 

 

 

2. Formação CONTINUADA 

 a) Como a Formação Continuada vem apoiando professores(as) para favorecer a 

inclusão de pessoas com necessidades educacionais na EJA? Atende às expectativas? 

 

b)  Quais as capacitações da Formação Continuada privilegiadoras  dessa temática? 

 

 c)   Em quais conteúdos ela é abordada ? 

 

  d)  Você percebe mudanças na sua forma de pensar, a partir dessa   

               Formação? 
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III – CONCEPÇÕES:   

1. INCLUSÃO 

 

a) Como você vê atualmente a inclusão escolar das pessoas com necessidades 

educacionais especiais? 

 

b)  Em que você concorda/discorda com a “educação para todos”,              

      proposta pela Declaração de Salamanca? 

 

c) A perspectiva de todos nós sermos considerados como diferentes tem alguma 

importância neste processo? 

 

d) Se você escolhesse uma palavra para sintetizá-la, qual seria? 

 

PROTOCOLO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

Diga 5 palavras que vêm inicialmente à sua mente, quando eu falo a palavra 

INCLUSÃO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Entre as palavras que você me disse escolha a que você considera a mais importante e 

justifique sua escolha 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                  

 

   2. FORMAÇÃO  

 

          a) Para você, o que é formar um professor? 

 

b)Como você compreende atualmente a Formação de Professores da EJA? 
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c)Para que caminho aponta essa formação nesses últimos anos? 

 

d)Após o Parecer 11/2000, do CNE, as PNEEs passaram a freqüentar a EJA; qual a 

política de formação adotada para recebê-las?  

 

PROTOCOLO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

Diga 5 palavras que vêm inicialmente à sua mente, quando eu falo a palavra 

INCLUSÃO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Entre as palavras que você me disse, escolha a que você considera a mais importante e 

justifique sua escolha 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. HUMANIZAÇÃO 

 

a) Qual é o seu pensamento a  respeito da Humanização?  

 

b) Sua formação apontou para uma perspectiva de humanização no ensino?  

 

c) Qual a contribuição que essa perspectiva pode trazer para a vida profissional?  

 

d) Como a escola pode colaborar na sua difusão? 

 

PROTOCOLO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

Diga 5 palavras que vêm inicialmente à sua mente, quando eu falo a palavra 

INCLUSÃO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Entre as palavras que você me disse, escolha a que você considera a mais importante e 

justifique sua escolha 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Gostaria de tecer mais alguns comentários?  

Gostaria de dar algumas sugestões para a melhoria do cenário atual da Formação de 

Professores? 

 

Muitíssimo grata,  

 

Vanira Maria Laranjeiras Lins. 
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Categorias FORMAÇÃO 

Dimensões Aproximações Distanciamentos 

Política 

LDB. Título VI  
prevê a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço, e o aproveitamento da formação e 
experiências anteriores em instituições de ensino e outras 
atividades. 
 

 

Formar um professor é passar 
conhecimentos, novas reflexões e 
perspectivas Seria bom se a formação 
fosse assim. Por exemplo: Olha, a gente 
está fazendo assim hoje, mas tem outro 
jeito de se fazer. Em tal lugar foi feito 
assim e está dando bem, e também a 
gente precisa abrir o leque de 
conhecimentos. 
 

 
 
Formar um professor é uma coisa 
muito ampla. Fica muito na parte 
subjetiva, das concepções. Precisa dar 
as ferramentas – as metodologias. Tem 
que possibilitar o professor a refletir, 
se posicionar, assumir o compromisso 
e aceitar suas limitações.   
 

Parecer 11/2000  

O tratamento didático dos conteúdos e das práticas não pode se 
ausentar das especificidades da EJA e nem do caráter 
multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares 
 

 

 
 Não existe nenhuma formação inicial para 

isto; nem em nível de magistério. Em 
nenhum segmento de ensino existe isso. 
A formação foi muito baseada nas teorias 
de Piaget e Montessori, e de maneira 
muito superficial. 

PCR 

Construir uma prática pedagógica próxima da realidade do 
alunado, sintonizada com a realidade, interativa e inclusiva, 
autônoma e democrática 

 
Não fala sobre inclusão. Há um 
esclarecimento a respeito de síndromes 
que poderiam ocorrer e que gerariam 
dificuldades para se trabalhar na área da 
Educação. Incentivavam leituras sobre 
isso, pois previam que essas crianças 
poderiam entrar nas salas dos normais. 

Surgiram muitas dificuldades, até porque 
eu não fui preparada para.Parece até que 
quando a gente faz o Magistério é só para 
trabalhar com os ditos normais. Então 
quando chega um aluno com este 
problema, fico assim: atrás de ajuda, do 
que fazer, porque realmente não fui 
preparada. 

APÊNDICE C –  FORMAÇÃO 
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Declaração de Salamanca  

Que os governos garantam que, no contexto de uma 
mudança sistêmica, programas de treinamento de 
professores, tanto em serviço como durante a 
formação, incluam a provisão de educação especial 
dentro das escolas inclusivas. 
 

 O papel do educador é a inclusão social; 
então os formadores têm que investir, a 
partir do magistério, que é a primeira 
formação do professor. O professor é 
jogado da mesma forma que o aluno. 

Semântica 

Vala (2006) entende que as representações são um produto das 
influências e dos fenômenos de comunicação no interior de um 
grupo social refletindo a situação desse grupo, seus projetos, 
problemas, estratégias e suas relações com outros grupos 
sociais. 

 
O professor de EJA, como qualquer 
profissional, tem que ter compromisso, e 
ir atrás para conseguir algo. Por isso 
conseguimos resultados com nossos 
alunos, por nosso esforço e dedicação. 
 
 

 

Pedagógica 

Giroux destaca que “os professores precisam desenvolver um 
discurso e conjunto de suposições que lhes permita atuarem 
mais especificamente como intelectuais transformadores” 
(GIROUX, 1998, p. 29) 

 
É prepará-lo, dar condições para 
desenvolver seu potencial de pesquisador, 
de ser um estudante permanente, 
buscando soluções para superar suas 
dificuldades no seu fazer diário.  
 

 
Antigamente até o nome era diferente 
– capacitação. Como se ninguém fosse 
capaz. É que tudo é muito devagar. Até 
para as pessoas aceitarem! Se o 
professor fica só na sala de aula, não 
vê o que está acontecendo. 
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Categorias INCLUSÃO 

Dimensões Aproximações Distanciamentos 

Política 

LDB.  
Art. 58°. Entende-se como educação especial, para os efeitos 
desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente, pela rede regular de ensino, para educandos 
com necessidades educacionais especiais 
Art. 59°. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades educacionais especiais:  
I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organizações específicos, para atender às suas necessidades.   
 

 

 
Concordo com a educação inclusiva. A 
dificuldade é conseguir medir, detectar a 
dificuldade de cada aluno. O problema é 
saber como chegar àquele aluno, do qual 
você não conhece o caminho. Se não 
houver uma política voltada para dar o 
suporte necessário às escolas, a inclusão 
não é real; é parcial, é falha e pode se 
configurar em exclusão. 

 
 
Essa inclusão para mim é um faz-de-
conta. Você não tem recurso, ambiente 
favorável. Agora estão colocando um 
estagiário para lhe ajudar, em caso de 
cadeirante ou deficiente visual. A 
inclusão foi um tema que explodiu e 
que as pessoas, de qualquer forma, 
jogaram para todos os lados. 

Parecer 11/2000  

A atividade mental e o exercício intelectual do professor, seja na 
observação, seja na intervenção pedagógica, a fim de 
compreender e de propiciar a aprendizagem do aluno, indicarão 
outra lógica de intervenção, de proposição superadora de cada 
processo de desenvolvimento de diferentes alunos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Não existe nenhuma formação inicial para 
isto; nem em nível de magistério. Em 
nenhum segmento de ensino existe isso. 
A formação foi muito baseada nas teorias 
de Piaget e Montessori, e de maneira 
muito superficial.  

PCR  
O princípio político de compromisso de educação para a maioria 
da população, como direito à igualdade, vê a inclusão social 
como prática de intervenção não-compensatória e atribui à 
cultura da solidariedade o espectro de linguagem contemporânea 
da afetividade e da possibilidade de democratização do 
conhecimento. 

 
Essa formação obrigatória, que consta no 
calendário, está mais centrada no 
letramento. Dentro da Prefeitura há uma 
preocupação; ela vai à frente de outras 
Instituições. O professor tem que ter 
sensibilidade para isso e ver a 
necessidade, porque na hora em que 
surgir o aluno especial, ele vai senti-la. 

Eu acho a formação continuada ainda 
muito por alto. Pouquíssima coisa falando 
de inclusão, e quando fala, é só em cima 
das leis e da teoria. Na Rede Municipal o 
discurso é muito bonito, mas não condiz 
com a prática. Falta conhecimento ao 
professor, apoio a ele e à escola, e à 
própria Instituição de uma forma geral. 

APÊNDICE D – INCLUSÃO 
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Declaração de Salamanca   

Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter 
acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de 
uma pedagogia [...] capaz de satisfazer a tais necessidades; 
escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva 
constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 
discriminatórias, alcançando a educação para todos. 
 

 
A inclusão está sendo abordada no sentido 
da socialização, do estabelecimento de 
limites. Este limite o aluno não tem em 
casa, onde tudo é permitido porque ele é 
doente. Uma questão importante é a 
aceitação existente na sala de aula. 

 
Eu acho que deve haver a inclusão, mas 
infelizmente eles estão jogando as 
pessoas. É muito bom dizer: vamos 
fazer a inclusão! Mas não prepara o 
professor, o ambiente, e como é que 
você vai trabalhar? E aí o professor 
fica: não tem apoio de ninguém, não 
tem estagiário. E quando o aluno tem 
déficit mental, é agressivo e bate nas 
pessoas? Como você vai trabalhar isso? 

Semântica 

Moscovici (1978) conceitua a representação social como um 
conjunto de conhecimentos originados da vida diária, 
considerado por esse aspecto como senso comum, que objetiva 
comunicar, formar e sedimentar relações entre grupos sociais, 
impingir sentido ao comportamento, a fim de que essas relações 
se mantenham estáveis e efetivas. 
 

 
 
Há três meses  fui a um encontro de EJA 
cujo tema era belíssimo e foi um fracasso 
total. A pessoa que veio para dar a 
palestra era de fora do Estado, não 
conhecia a nossa realidade, nunca 
trabalhou com EJA. 

 
 

Pedagógica 

Candau (2006) preconiza que se deve promover na escola e em 
outros contextos educativos, práticas que articulem igualdade e 
diferença e que estejam relacionadas a movimentos mais 
amplos, os quais contribuam com a construção de sociedades 
diversas das atuais, mais justas e democráticas 
 

 
Todos são diferentes. Muda a forma de 
pensar. É nessa diferença que se faz a 
harmonia. Não deixa de interferir, mas 
não só com as pessoas especiais. É uma 
questão enriquecedora, provoca o aluno a 
conhecer o outro, a respeitá-lo e à sua 
cultura. 

 
Parece até um mecanismo de defesa da 
sociedade em negar a deficiência. É 
tão forte o deficiente para que o 
aceitemos, que tendemos a negar, e 
então colocamos  como se ele não 
tivesse a deficiência. 
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Categorias HUMANIZAÇÃO 

Dimensões Aproximações Distanciamentos 

LDB 

A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
 

 
 
Alguns dizem que humanizar é civilizar, 
adquirir conhecimento. Eu entendo outra 
coisa: seria perceber o outro como igual, 
como humano, semelhante, com os mesmos 
direitos que eu. 

 
 
A escola tem que ter o entendimento 
da necessidade de humanização. Se ela 
nem se toca, não pára pra refletir sobre 
isso, não vai de forma alguma 
colaborar. 

Parecer 11/2000   

A rigor, as unidades educacionais de EJA devem construir em 
suas atividades, sua identidade como expressão de uma cultura 
própria que considere as necessidades de seus alunos e seja 
incentivadora dos que a procuram. 

 
 Todo mundo pode. Tanto os professores, 
como a merendeira, direção, 
coordenação. Se for colocado em prática 
o real papel da educação, tem-se que 
seguir este caminho. Se se juntar para 
fazer isso, consegue muita coisa.   
 

 
A colaboração da escola é fazendo com 
que as pessoas aceitem a pessoa especial. 
A escola tem que apoiar o professor, o 
aluno,. A direção deve estar consciente 
disso. Não é simplesmente impor. É muito 
bom chegar para você e  dizer: você tem 
que fazer isso. Se vire”. 

PCR  
 
Martins compreende a escola a partir do modo como a cultura e 
a identidade se inscrevem, trazendo-a para um compromisso 
com os valores humanistas. 

 
Eu não vejo nada que não tenha 
humanização. Nessa escola nós temos a 
humanização. As pessoas trabalham 
nessa perspectiva.. Como um professor 
pode não tê-la? Agora mesmo estou 
fazendo um trabalho de auto-estima com 
uma aluna. Mostrando quanto ela é 

 
É difícil, pelos problemas enfrentados pela 
escola: depredação, violência. Alguns 
alunos são obrigados a vir para não perder 
a bolsa-escola. 

APÊNDICE E – HUMANIZAÇÃO 
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Declaração de Salamanca  

O mérito das escolas inclusivas não reside somente no fato 
de que elas sejam capazes de prover uma educação de alta 
qualidade a todas as crianças: o estabelecimento de tais 
escolas é um passo crucial no sentido modificar atitudes 
discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras e de 
desenvolver uma sociedade inclusiva. Escolas centradas na 
criança são além do mais a base de treino para uma 
sociedade baseada no povo, que respeita tanto as diferenças 
quanto a dignidade de todos os seres humanos. 
  

 
Em primeiro lugar, a escola tem que ser 
um grupo, ter uma linha de pensamento. 
Às vezes a gente vai trabalhar com a 
comunidade, vai lidar com a família, a 
sociedade e tem que estar preparado para 
trabalhar com as diferenças. Por isso tem 
que ter um pensamento coletivo e agir 
coletivamente. 
 
 

 

 
Para que isto aconteça, a escola tem 
que ter metas humanas também. 
Exemplos de condição sub-humana são 
a jornada de trabalho do professor e 
sua carga de responsabilidade. As 
cobranças são desumanas, assim como 
as condições de trabalho.Para se 
humanizar, às vezes, você precisa se 
rebelar contra o que está estabelecido. 

Semântica 

Rangel (2004)afirma que as representações sociais influem na 
constituição do real, na medida em que as percepções 
consubstanciam-se em idéias, expressas em conceitos e 
imagens, que podem determinar estigmas e preconceitos, 
orientando comportamentos, comunicações e relações sociais. 
 

A escola deveria ter um espaço aonde a 
gente se encontrasse mais. Onde o 
professor que não está bem possa 
conversar com alguém. Onde o aluno que 
não está bem posa conversar com seu 
professor sem prejuízo dos demais. Pelo 
medo de perder o controle se perde o 
sentido da humanização. Tanto crianças 
como adultos têm essas necessidades. Os 
adultos são muito sofridos. 

 

Pedagógica 

Röhr (2006) e Wachowicz (2006) atestam que a intenção 
educacional é a de tornar o educando homem, [...] desenvolver 
nele o que tem de mais humano e que não é simplesmente o 
resultado de sua maturação natural.  
Freire chama a atenção quanto ao processo de humanização na 
relação dialética professor-aluno, na qual um humaniza o outro, 
e ambos humanizam-se 
 

 
De uma certa forma, o professor vive se 
humanizando e humanizando as pessoas, 
embora algumas digam que não; mas 
quando estamos está na sala de aula e o 
aluno quer conversar conosco, abrimos 
uma brechinha, porque ele está 
precisando de um apoio. Então, nos 
humanizamos. 

Humanizar é fazer com que todos se 
socializem, com que todos tenham 
amizades, possam viver em comum 
em sociedade, mas só que isto é muito, 
muito difícil. É muito difícil fazer as 
pessoas especiais sentarem juntas; elas 
gostam mais de ficar mais separadas, e 
aí fica difícil a humanização. 

importante”. 
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