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RESUMO 

 

O cenário educacional brasileiro, constitui o retrato da sociedade. Logo, a 

diversidade é um fator preponderante no campo educacional. Sobretudo nas classes da 

EJA, composta de identidades diversas. Neste contexto, as classes e seguimentos da 

Educação de Jovens e adultos – EJA, muitas vezes trazem preconceitos e tipificações que 

designam a inferiorização dos sujeitos. Pois, temos uma sociedade marcada pelo viés 

colonizador e capitalista, que continua segregando cidadãos brasileiros. Neste contexto, 

se faz necessário compreender como se relacionam e inter-relacionam os educandos da 

EJA, perante as diversidades. Observando, as relações entre o eu e o outro, baseados nos 

princípios da alteridade, Costa (2011, p. 11) coaduna com a ideia da educação baseada 

nos princípios da alteridade, afirmando que: “Alteridade é um substantivo que se elabora 

no seio de uma relação social e em torno de uma diferença”. Isto nos faz refletir sobre a 

necessidade de se trabalhar nas classes da EJA, o respeito às escolhas de si e do outro. A 

autora também retrata que somos seres de identidades que se ressignificam, quando 

propõe as ideias do filosofo existencialista Jean Paul Sartre “não há uma essência para o 
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homem, e ser humano é inventar-se a cada ação e criar seus valores, chegamos aqui à 

ideia de que: o que um sujeito é hoje pode mudar, podendo modificar suas escolhas”. 

Gilberto Velho (2008), designa que a interação entre o “eu”, interior e particular 

a cada um, e o “outro”, o além de mim, é o que denominamos de alteridade. Esse conceito 

parte do pressuposto de que todo indivíduo social é interdependente dos demais sujeitos 

de seu contexto social.  Isto é, o mundo individual só existe diante do contraste com o 

mundo do outro. Assim, o princípio da alteridade, designa que o homem tem uma relação 

de interação e dependência com o outro. Logo, o “eu” na sua forma individual só existe 

através do contato com o “outro”. A   Alteridade no campo da Filosofia recusa o ser como 

uma identidade. Apresentada por Platão (no Sofista) como um dos cinco "gêneros 

supremos", existe a recusa da identificação do ser como identidade única e sim como um 

atributo do ser na multiplicidade. Hall, no prefacio do seu livro “As velhas identidades”, 

destaca que a estabilização do mundo social, está em declínio. Novas identidades estão 

surgindo, deixando o indivíduo moderno fragmentado. A “crise de identidade” faz parte 

de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos 

centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que, davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

Logo, no campo da EJA, a proximidade advém de identidades. E quando falamos 

de identidade, percebemos que na contemporaneidade não cabe uma identidade única e 

imutável. Pois, o homem é um ser plural e diverso. Neste contexto, o campo da EJA é um 

espaço diverso, pois abarca várias identidades, as quais devem ser respeitadas. Na   EJA 

encontramos diversidades e especificidades; geracionais; de gênero, de etnia, dentre 

outras.  Freire (1997), aborda o antagonismo das nossas tradições culturais autoritárias 

em relação às questões de diversidades de gênero; de direitos do outro, da negação do 

humanismo, elementos que implicam na necessidade da alteridade ética na experiência 

educativa. Nesta perspectiva, de repensar a educação humanizadora, baseada na 

igualdade, na reciprocidade e na promoção de um mundo mais justo e humano, a partir 

do respeito às diversidades surge a seguinte questão: Diante da diversidade identitária e 

da complexidade do contexto social e escolar, como os educandos da EJA se relacionam 

entre si e com o outro? Tal, problemática designou a pesquisa em questão intitulada: 

“Educação e Alteridade: as experiências dos educandos da EJA na relação com o outro”.   

Arroyo (2000) aborda que a Educação de Jovens e adultos devem aproximar-se 

do campo de direitos, valorizando os saberes e a cultura popular, incorporando a formação 

humana a partir do reconhecimento da pluralidade de tempos, espaços e relações. 

Portanto, é necessário a relação de ruptura do pensamento teórico, unificado nos espaços 

educacionais. Principalmente, no campo da EJA, abarcada de exclusão e diversidades 

constituídas por ideais totalitários. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo:  

Compreender a relação dialógica eu-outro, perante as diversidades entre educandos. Bem 

como propiciar atividades e experiências no ambiente escolar, que abordem as 

diversidades (gênero, etnia e etc.) e analisar situações potenciais de tensão das relações 

dialógica eu-outro. Dentre as contribuições teóricas contamos com Dussel (1997), que 

propõe o pensamento do respeito ao diferente. Sugerindo a ruptura do pensamento 

Ocidental e a libertação do sujeito;  Paulo Freire (1987) , que trata da emancipação 

humana e da educação dialógica;  Miguel Arroyo (2000),  que aborda a educação dos 

coletivos e da exclusão; Costa (2011) ,  fala das questões da alteridade; Fleuri (2006)  

aborda a intercultura a educação e as políticas da diferença; Hall Stuart (1999) traz 

temática da  identidade pós-moderna; Duarte (2001),  que faz críticas as apropriações 
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neoliberais a partir das ideias de Vygotsky,  através do sócio-interacionismo no campo 

educacional.   

A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação que Baldissera (2001), designa numa 

metodologia de intervenção e investigação que surgiu na década de   1960, cuja ação é 

baseada no coletivo e com a função de transformação de realidades. O autor designa a 

pesquisa-ação como ação ou resolução de problemas inseridos na coletividade. Logo, 

pesquisadores e participantes se envolvem de modo cooperativo e participativo.  Alguns 

autores percebem   a pesquisa-ação como ação de engajamento sócio-político, que age a 

serviço das classes populares. Neste sentido, Thiollent (1985) também destaca a 

necessidade de interação entre os pesquisadores e as pessoas implicadas na situação 

investigada, contribuindo para o avanço do debate acerca das questões a serem discutidas. 

Portanto, a pesquisa-ação enfatiza a relação entre pesquisadores, pessoas e a realidade do 

coletivo. Michel Thiollent diz que, a pesquisa-ação é um método aspectos da pesquisa 

social. A   pesquisa-ação de cunho empírico-bibliográfica, explorativa e analítica, surge 

a medida que faz um elo entre experiências vividas e o aporte teórico. O campo de 

observação e analise foram 40 educandos das turmas dos Eixos III e IV da escola 

municipal Professor Luís Rogério de Souza, localizada no município de Camaçari-, 

Bahia. Os procedimentos metodológicos seguiram as seguintes etapas:  pesquisa 

bibliográfica, enfocando material de analise teórica a partir do tema gerador; e 

posteriormente na segunda parte foram aplicadas estratégias e instrumentos na 

modalidade da pesquisa-ação qualitativa utilizando: aplicação de questionário semiaberto 

e observação a partir de registros de atividades participativa com aplicação de dinâmicas 

e atividades.  A análise de dados se deu através de análise comparativa entre dados 

empíricos e bibliografias pertinentes (mapeamento e análise). Ressalta-se ainda que este 

artigo, utiliza a base analítica, pois além da pesquisa bibliográfica utiliza as experiência 

das pesquisadoras como docentes das classes de EJA, tendo como fonte de dados 

empíricos o ambiente natural da população envolvida.  

FREIRE (1982) compreende a necessidade da dialógica na educação quando diz 

que, “a educação tem de constituir-se na comunicação, no sentir comum uma realidade 

que não pode ser vista de forma mecânica e compartimentada, simplistamente bem 

“comportada”, mas, na complexidade de seu permanente via a ser”. Portanto, é necessária 

a relação à ruptura do pensamento teórico, unificado nos espaços educacionais. 

Principalmente, no campo da EJA- Educação de Jovens e Adultos, abarcada de exclusão 

e diversidades constituídas por ideais totalitários. A este respeito Enrique Dussel, em sua 

obra intitulada Filosofia da Libertação, traz conceitos emancipatórios e humanizadores. 

Tais, conceitos perpassam pelo olhar da alteridade e das identidades múltiplas pertinentes 

aos sujeitos da EJA. A exemplo o conceito da “proximidade”, que encurta distância e 

aproxima as diferenças, primando pela liberdade de ser. Aproximar-se é proximidade dos 

iguais em meio as especificidades, as diferenças. Emanando a emancipação humana do 

ser. Nesse contexto, quando falamos   de identidade, percebemos que na 

contemporaneidade não cabe uma identidade única e imutável. Pois, o homem é um ser 

plural e diverso. Logo, “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidos” (STUART, 2011, p. 

12). Portanto, o campo da EJA é um espaço diverso, pois abarca várias identidades, as 

quais devem ser respeitadas. Na EJA encontramos: geracional, de gênero, de etnia dentre 

outras. Assim, é de suma importância tratar do reconhecimento e do respeito a si e ao 

outro.   
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  Após realização dos instrumentos pertinentes a realização da pesquisa, dinâmicas 

e atividades. Foram realizadas análises que indicaram que existe a necessidade de uma 

educação na EJA constituída no viés da alteridade, constituindo o respeito ao outro. Visto, 

que infelizmente ainda temos diversos preconceitos enraizados na nossa sociedade. Como 

exemplo a negação da etnia negra, 80% dos educandos declararam ser de cor branca. 

Outra questão foi o desrespeito a opção sexual dos sujeitos, 70% demonstraram 

preconceito. Também foi designado o capitalismo como condição determinante de 

socialização, 80% declararam, que os bens materiais equivale como  moeda de aceitação 

social. O que nos impulsiona a sermos educadores de uma EJA progressista, com viés de 

interculturalidade e democracia nas nossas caminhadas docentes. Trazendo a ideia de 

Fleury (2003, p. 17), que ao tratar de Intercultura e Educação, traz o recorte pertinente ao 

campo da EJA, ao relacionar os movimentos sociais e educacionais através de uma 

proposta democrática entre diferentes grupos e culturas. As atividades realizadas 

permitiram a reflexão acerca do respeito diferenças e diversidade de si e do outro. O que 

deixou claro, que apesar dos preconceitos e estereótipos estabelecidos, os educandos 

constroem estratégias diferenciadas de convivência e respeito, a partir das experiências 

vividas; Este propósito é extremamente eficaz, pois coaduna com as especificidades e 

diversidades dos educandos e das histórias que constituem estes sujeitos. Tal perspectiva, 

configura uma proposta de “educação para a alteridade”, aos direitos do outro, à igualdade 

de dignidade e de oportunidades, uma proposta democrática ampla que, no mundo anglo-

saxão, se define como Multicultural Education (EUA, Canadá, Grã-Bretanha), e que, nos 

outros países da Europa, assume diferentes denominações: pedagogia do acolhimento, 

educação para diversidade, educação comunitária, educação para a igualdade de 

oportunidades ou, mais simplesmente, educação intercultural (FLEURI, 2006, p. 5-17).   

Concluímos que existe a necessidade da ruptura da educação de cunho elitista e 

segregadora. E educar no viés da alteridade, faz pensar o outro na sua diferença, 

acolhendo-o na sua realidade. É a criação das possibilidades tão pleiteadas por Paulo 

Freire, quando propõe a saída da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica. 

Pois, a partir da abertura de alteridade e pluralidades na educação podemos enquanto, 

educadores ampliar possibilidades nos processos educacionais, resistindo ao totalitarismo 

para a formação humana, trazendo as diversidades para as relações sociais, 

Desmistificando as ideias das subjetividades na antropocêntrica do “eu” individual, 

repensando uma educação a partir do respeito as diferenças, ampliando a possibilidade da 

alteridade nos processos educacionais. Pois, a escola convive com as contradições, 

principalmente nas classes da EJA, com sujeitos de identidades diversas, propensas a 

modificabilidade. Portanto, a educação pautada na alteridade, propõe o estudo das 

diferenças e o respeito ao outro. Assim, nos tornamos seres de direitos, humanizados e 

emancipados e iguais perante as diferenças pertinentes no indivíduo e na coletividade. O 

que se faz necessário diante de uma sociedade, permeada por um sistema capitalista, que 

configurada dentro de uma   relação opressor-oprimido. Logo, ser educador na 

perspectiva da alteridade, condiz acolhimento e   respeito ao diferente, assumindo a 

dignidade humana e o direito do outro. O direito de escolha, de gênero, de etnia, dentre 

outras escolhas. O que delimita a verdadeira democracia. 
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