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2. SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil tem sido uma ponte para tencionar novas 

discussões em Educação nas últimas décadas. Nessa perspectiva, o debate acerca da EJA 

se desenrola concomitante com a história geral da Educação e, por consequência, traz 

reflexões para compreender os efeitos dos modelos econômicos e políticos dos que detém 

o poder no país, além de possibilitar o entendimento da realidade da demanda por 

educação de jovens e adultos, o aspecto da qualidade do ensino, do currículo e da 

formação em espaço formal de Educação. Assim, ao pensar sobre a EJA, nesse contexto, 

deparamo-nos com a dificuldade de interligar essa modalidade com os diversos fatores 

da sociedade principalmente aos que dizem respeito à formação humana. É importante 

destacar  que as práticas didático-pedagógicas e organização do sistema escolar brasileiro, 

em relação à EJA, ainda são instituídas por visão assistencialista e compensatória, 

marcada pela descontinuidade das políticas públicas e pelo descaso com as 

especificidades das ações educativas nesse campo de ensino. Em outras palavras, a 

Educação Básica de Jovens e Adultos, nos seus diversos espaços formais de ensino, ainda 

se desenvolve na perspectiva da ‘reparação da escolaridade perdida’, evidenciando 

lacunas em muitas escolas brasileiras no tocante às questões administrativas, pedagógicas 

e financeiras. Dentro dessa realidade, essa pesquisa acadêmica se estrutura 

especificamente em torno da dimensão pedagógica escolar, buscando estudar a relação 

entre diversidade cultural, interdisciplinaridade e prática pedagógica na EJA. Nesse 

sentido, a escola que oferta essa modalidade de ensino pode desempenhar um papel 
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fundamental para a conservação/reconstrução do patrimônio cultural e levar em 

consideração à heterogeneidade nos modos de aprender dos sujeitos jovens e adultos em 

espaços formais de educação. Nessas condições, esse estudo parte da seguinte questão: 

como tratar a diversidade cultural no contexto de escolarização da EJA, tendo em vista a 

prática pedagógica interdisciplinar? Devido a esses aspectos, essa pesquisa tem como 

objetivo central investigar o tratamento da diversidade cultural no contexto de 

escolarização da EJA tendo em vista a prática pedagógica interdisciplinar. Cury (2002) 

assegura que a garantia do direito de todos à educação pública foi recentemente 

publicizada em lei, sendo estabelecida ao final do século XIX e início do século XX. Esse 

aspecto legal emerge das lutas sociais erguidas pelos segmentos da classe trabalhadora 

em defesa da sua participação na vida econômica, social e política. (CURY, 2002). Por 

outro lado, percebe-se que ainda a EJA carrega um montante de características que 

merecem atenção como: uma educação ainda tida como compensatória, falta de 

vinculação do currículo com a experiência constituída por esses sujeitos trabalhadores, e 

principalmente ao fato da modalidade se remeter ainda as formas de um ensino 

descontextualizado que não atende aos anseios do público jovem e adulto (OLIVEIRA, 

2001). Nesse sentido, Arroyo (1996) aponta que trabalhar com essa modalidade de 

educação é um desafio, antes de tudo profissional, pois não se deve ter o mesmo trato 

didático-pedagógico com esses sujeitos, da mesma maneira do ensino com crianças e 

adolescentes. Para que ocorra de fato o processo de educar nessa modalidade, é necessário 

a própria reformulação e organização do trabalho escolar. Na construção didático-

pedagógica da EJA, se faz necessário considerar o tempo de aprendizagem do alunado, 

face ao mundo do trabalho, vivências e as diversidades cotidianas. Considerando que o 

trato didático pedagógico da EJA deve ser diferenciado ao das crianças e adolescentes, a 

ideia de aproximar o movimento da interdisciplinaridade com os temas geradores torna-

se uma possibilidade de aprendizagem, além é claro de transformar o conhecimento que 

é disseminado. Nessa linha de pensamento, Freire (1987), complementa em seus estudos 

que a interdisciplinaridade se define pelo procedimento e metodologia que visam à 

construção do conhecimento do sujeito firmada pela sua relação dialógica entre o 

contexto, realidade e as suas condições culturais. A abordagem qualitativa foi o eixo 

norteador de todo o trabalho de pesquisa. Esse método está condicionado a dar ênfase à 

teoria fundamentada, aos processos de descrição, indução e de estudos pessoais 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Conforme Martins e Theóphilo (2009), uma investigação 

desenvolvida pelo viés qualitativo abre espaço para compreender como se exprime os 

comportamentos e as experiências das pessoas envolvidas durante a construção, descrição 

e aplicação das técnicas de coleta na pesquisa. Dessa maneira, a fim de atender a 

especificidade do método, essa investigação se desenvolveu pelo caminho exploratório, 

utilizando a estratégia do estudo de caso.  Para Yin (2010), é um procedimento de 

pesquisa utilizado para entender os fenômenos complexos, suas características holísticas 

e significativas. A fim de alcançar o objetivo da pesquisa e viabilizar o estudo de caso, 

realizou-se entrevista individual semiestruturada (FLICK, 2009). Assim, as entrevistas 

com os sujeitos em questão foram fundamentadas no diálogo aberto e problematizador, a 

fim de evitar as respostas-chavões (GATTI, 2012b). Foram 29 os sujeitos participantes 

dessa pesquisa (01 coordenadora pedagógica, 06 professores e 22 alunos), todos 

integrantes do Centro Educacional de Tanhaçu, localizado no município de Tanhaçu-Ba. 

Primeiramente os sete colaboradores (coordenador e professores) foram suscitados ao 

tratamento dado à questão da diversidade cultural durante as aulas na EJA.  A seguir, os 

atos de fala dos entrevistados em relação ao tratamento da diversidade cultural: A 
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diversidade cultural da EJA é trabalhada normalmente durante as aulas. Este ano ainda 

não foi aplicado nenhum projeto a este tema (Coordenadora Pedagógica); O tratamento 

dados à questão da diversidade cultural é insipiente. Fica a cargo do professor otimizar e 

promover nas aulas e nas atividades, estimulando a participação. (Professor F); A LDB 

evidencia a preocupação, intenção e orientação para que contemple a diversidade cultural 

no currículo da educação brasileira. Contudo, na prática, os sistemas de ensino têm 

autonomia para incluir em seu currículo a diversidade cultural, porém não é bem definida 

e praticada no ensino das escolas (Professora D); A diversidade cultural é um tema de 

extrema importância que deveria ser abordado com ênfase e constância em sala de aula. 

Infelizmente essa prática não ocorre com frequência e o valor que deveria, principalmente 

na EJA (Professora C); Nas aulas de Língua Portuguesa, procuro trabalhar a língua, de 

modo a deixar claro aos meus alunos que existem múltiplas linguagens e que essas variam 

a cultura de cada sujeito, inclusive a de cada um deles. Quanto a outros aspectos culturais 

dos alunos, procuro tecer diálogos direcionados as que conheço, para que sejam 

valorizados (Professora B); A diversidade é muito mais complexa que imaginamos, é 

experimentada através das trocas culturais, curiosidade em conhecer o diferente. A 

educação é o meio de fazer com que todos aprendam a conviver e a respeitar as diferenças 

entre os seres humanos (Professora E); É claro que precisamos buscar, pesquisar e dividir 

experiências em torno da questão da diversidade cultural na EJA (Professora A). 

Tomando como base a fala acima dos entrevistados, percebeu-se que os sujeitos 

(coordenador e professores) reconhecem a importância de tratar a diversidade cultural no 

contexto da EJA. Por um lado ficou explícito que apenas a professora B trabalha 

diretamente com a questão da diversidade em sala de aula. Por outro, deparamos com os 

professores E e A falando da diversidade como algo ainda ideal, deixando transparecer 

que em sua prática pedagógica não contempla a abordagem do tema. Além disso, os 

professores F, D e C consideram que o tema da diversidade cultural ainda é algo que 

necessita de maior atenção e que na prática ainda não acontece. Deixam explícitos que a 

proposta do trabalho com a diversidade ainda consta no plano prescritivo do currículo 

escolar.  Conforme Rodrigues e Carvalho Neto (2012), para que a escola resgate e 

concretize sua proposta curricular, “[...] a organização do fazer didático deve ser 

reconfigurada tomando-se por base a integração dos diversos saberes que constituem o 

currículo escolar com os saberes advindos da realidade sociais, econômica, política e 

cultural do alunado e do país.” (RODRIGUES; CARVALHO NETO, 2012, p. 132). Na 

entrevista com os 22 alunos sobre a questão da diversidade cultural trabalhada em sala de 

aula, 40% deles informaram que não percebem o tratamento contínuo; 60% apontaram 

que não se recordavam da escola ter desenvolvido projetos abordando essa temática com 

as turmas da EJA. O depoimento de alguns alunos aponta que eles não se sentem 

contemplados dentro currículo pelo aspecto da diversidade cultural. Dada essa 

compreensão, remete-se a Freire (1987) quando afirma que [...] não é possível o diálogo 

entre os que querem a ‘pronuncia’ do mundo e os que não querem. Entre os que negam 

aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito. É preciso 

primeiro que, os que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra, 

reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue. (FREIRE, 

1987, 93). Para além dos estudos e da percepção em torno da diversidade cultural e da 

prática pedagógica no campo da EJA, faz-se necessário registrar as percepções dos 

entrevistados em relação à questão da interdisciplinaridade na escola. Esse movimento do 

diálogo entre as disciplinas dentro do processo de escolarização da EJA torna-se um 

elemento importante para refletir o aprimoramento da prática docente e tratar a 



 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

4 

diversidade cultural de maneira mais articulada. A seguir a síntese da percepção dos 

entrevistados (coordenador e professores) entrevistados em relação à prática 

interdisciplinar na EJA: Procuramos fazer com que a aprendizagem atenda as 

especificidades dos alunos, estando sempre em contato com os professores para que, 

através das observações feitas, possamos aplicar uma metodologia adequada para cada 

turma a fim de se trabalhar interdisciplinaridade na EJA (Coordenadora Pedagógica); A 

EJA deve priorizar o conhecimento num viés interdisciplinar possibilitando que o aluno 

se aproprie do saber de maneira mais significativa, concreta, transformadora e duradoura 

(Professora C); Ressalto que na escola onde leciono, a ausência de um projeto didático 

interdisciplinar dificulta bastante o trabalho educacional na EJA (professora D); Depende 

muito da atuação do professor e sua formação. Nos docentes mais atualizados percebe-se 

um estímulo a essa práxis, nos mais antigos, total desinteresse (Professor F); Procuro 

dialogar os saberes da disciplina com outros saberes que são necessários ao 

desenvolvimento do aluno, principalmente, porque dessa forma o processo de ensino e 

aprendizagem torna-se mais dinâmico e interativo (Professor B); Ás vezes a 

interdisciplinaridade casa com os anseios do grupo, às vezes não. Mas isso depende muito 

do diálogo e das necessidades desse grupo. (Professor A). Diante das falas dos sujeitos, 

percebe-se que os entrevistados compreendem a ideia da interdisciplinaridade escolar, 

porém deparou-se com a questão de que a interdisciplinaridade na EJA no âmbito do CET 

não ocorre na prática. Fazenda (2003) chama atenção quando diz que “[...] hoje, mais do 

que nunca, reafirmamos a importância do diálogo, única condição possível de eliminação 

das barreiras entre as disciplinas. Disciplinas dialogam quando as pessoas se dispõem a 

isto [...]” (FAZENDA, 2003, p.50). Os 22 alunos emitiram sua percepção em relação ao 

trato da diversidade cultural na EJA pelo docente, levando em conta a prática 

interdisciplinar. Os achados expõe que 13 % dos entrevistados considera que a prática 

interdisciplinar é retratada com frequência; 46% dos entrevistados disseram a 

interdisciplinaridade aparece com pouca frequência, e 41% disseram não ter percebido 

essa prática em sala. Pelos depoimentos dos alunos, observa-se a necessidade da escola e 

os professores incorporarem em suas práticas pedagógicas reflexões acerca da 

diversidade cultural numa perspectiva interdisciplinar, capaz de aproximar da realidade 

vivida pelos jovens e adultos estudantes. Conforme Rodrigues e Carvalho Neto (2012, p. 

131), [...] no contexto da organização do trabalho docente há sempre um vínculo entre 

finalidade e ação, entre saber e fazer, entre concepção e execução; há sempre uma 

acentuada presença da consciência na ação recíproca entre o professor, aluno e realidade. 

(RODRIGUES; CARVALHO NETO, 2012, p. 131) É nesse ‘vínculo’ e ‘ação recíproca’ 

que a escola que oferta EJA precisa se preocupar. Desse modo, o trabalho escolar 

envolvendo a prática pedagógica interdisciplinar e o tema da diversidade cultural acabar 

por caracterizar a EJA por dimensões plurais, cumprindo seu papel em formar cidadãos 

críticos e reflexivos. Por meio desta pesquisa, foi possível reafirmar que a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) é um importante canal para criar possibilidades de discussão em 

prol da educação do país. Falar de seus princípios e dimensões ajuda a compreender os 

seus processos, dificuldades e condições possíveis de materialização da aprendizagem 

institucionalizada. Durante a investigação, deparou-se com outras dificuldades 

relacionadas à formação humana do jovem e adulto. Ficou explícito que a oferta dessa 

modalidade de ensino enfrenta dificuldades tanto administrativas e financeiras, quanto 

pedagógicas e de infraestrutura. Inclusive as práticas didático-pedagógicas da EJA no 

Centro Educacional de Tanhaçu são instituídas por uma visão ainda muito disciplinar. 
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