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EIXO TEMÁTICO: EJA, MOVIMENTOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo principal compreender a Educação Popular - EP 

na linha dos Movimentos Sociais - MS, com isso, busca-se a reflexão sobre a 

importância dessa discursão para o processo da Educação como um direito garantido a 

todos, a premissa maior é perceber como os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, se encontram nesse mote que envolve a EP e como essa educação pode ser o passo 

basilar para romper com esteriotipos e torna o sujeito da EJA fortalecido, mesmo que as 

dificuldades e a opressão tente descaraterizar a sua autonomia.  

É importante salienta que a discursão sobre os EP, MS, EJA, faz uma ponte 

sobre as questões que envolve a discursão de gênero. Desta forma, o artigo se baseia em 

uma investigação bibliografica e nas observações enquanto professor da EJA, 

recorrendo a teóricos que já nos apresentam estudos sobre a temática como: Butler 

(2010); Faria (2014); Gohn (2011); Louro (2014); Freire (2005) entre outros que 

proporcionaram uma reflexão necessária para compreensão da Educação Popular, os 

Movimentos Sociais, e a Diversidade de Gênero.  

mailto:horestesmoura@hotmail.com
mailto:plessacosta@gmail.com


 

____________________________________________________________ 
III ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
2 

Com essas discussões  podemos ampliar nossos conceitos e rever nossas práxis 

pedagógicas e nossos princípios, além de uma análise de como estamos alimentando ou 

aniquilando nossos preconceitos em relação às discussões a respeito da diversidade de 

gênero. 

 

2- METODOLOGIA 

 

O artigo versará sobre uma explanação bibliográfica em que será abordada a 

pesquisa qualitativa, com técnicas da trajetória de vida, mostrando como a estudante da 

EJA, sente a necessidade de permanecer e lutar por seus ideais, para Oracy Nogueira 

(1975, p. 139) que aborda a utilização dessa técnica sociológica quando faz referência 

sobre a importância de documentos íntimos como constituinte de dados sobre o sujeito 

para sua progressão social, é importante  lembrar que o autor Oracy Nogueira, aponta os 

mecanismos detalhado sobre a técnica da trajetória de vida como sendo algo necessário 

para valorização da identidade do sujeito.  

Dessa forma é importante que se tenha uma visão de como essa estudante da EJA, 

se relaciona com sua própria identidade, pois é a partir dos seus saberes que se constitui 

uma transgressão e tomada de consciência permanente do seu papel social.  

A mulher sujeito da EJA, a cada dia vem ganhando destaque na sociedade devido 

a sua luta diária para manter-se amplamente valorizada em uma sociedade ainda com 

práticas preconceituosas e machistas.  

          A presente pesquisa foi realizada na rede pública municipal da cidade e Euclides 

da Cunha, Bahia, sendo que a escola oferece no turno noturno uma turma de EJA, que 

na sua grande maioria são mulheres donas de casas, trabalhadoras que percebem nos 

estudos a forma de combater a exclusão social e se tornarem independentes de tanta 

opressão desigualdade social. Foi realizado uma entrevista estruturada observando os 

níveis das estudantes e com os profissionais que trabalham nas turmas.  

 

3- RESULTADOS 

 

Os resultados apontam que a grande maioria das mulheres que retornam as 

escolas vem com sonhos diversos querem ter seu lugar e buscarem cada vez mais a sua 

independência na sociedade  
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A Educação Popular- EP, se constituia dentro do contexto histórico como um 

processo dialogico e social oferecendo a população brasileira um consciência critica. 

Segundo Barroso (2005) é importante uma educação publica que esteja a serviço do 

direito maior que é uma educação publica de qualidade para homens e mulheres, 

crianças e jovens com toda qualidade e oportunidades para todos.  

 A inquietação que sustenta todos os envolvidos por uma educação igual apoia 

seus ideias em uma educação como pratica social alicerçada nos direitos que regem uma 

educação emancipatoria, portanto, é fundamental que as categorias “oprimidas e 

excluidas”, não se curvem diante dos opressores. Nessa perspectiva os Movimentos 

Sociais, passa ser a voz dessa categoria que se empenha para ter o direito de ir e vir 

dentro da pespectiva dialogica.  

A pesquisa conta com 25 participantes, a maioria é do sexo feminino que tem 

entre 18 a 48 anos, a alunas procuram interagir no contexto escolar trazendo suas 

dúvidas perspectivas e anseios para com a sociedade.  

Muitas apontam a sua trajetória de vida como sendo algo que a fez deixar a 

escola, bem como a partir dessa mesma trajetória de vida as mesmas retornam a escola 

com a esperança de melhorar seu desenvolvimento social e intelectual.  

A avaliação da professora é sociointeracionista visando compreender e auxiliar 

no desenvolvimento social e cognitivo de mulheres que buscam sua afirmação 

identitária.  

.   
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