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RESUMO 

O presente trabalho discute a formação docente para atuar na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA a partir da perspectiva política e identitária da diversidade. Trata-se de um 

estudo de caso realizado no Curso de Educação de Jovens e Adultos na Diversidade, que 

integra o Programa de Formação Continuada da Rede de Educação para a Diversidade, 

ofertado por uma IES pública baiana em parceria com o MEC. O curso discute o resgate 

da cidadania, da igualdade de direitos, do respeito à diversidade sociocultural, étnico-

racial, etária e geracional, de gênero e orientação afetivo-sexual, bem como das pessoas 

com necessidades especiais. Para fins desta investigação, delimitou-se a seguinte questão 

de pesquisa: como o Curso EJA na Diversidade capacita os docentes-cursistas para a 

construção de projetos de intervenção local que atendam à diversidade e às 

especificidades dos sujeitos e dos processos pedagógicos demandados nesta modalidade 

de ensino? Para tanto, adota-se como referencial teórico os estudos de Freire (1996), 

Giroux (2007) e Arroyo (2005, 2006, 2011, 2012 ), Candau (2003) Walsh (2007). Os 

resultados da pesquisa apontam que os projetos de intervenção escolar, no conjunto, 

contemplaram os indicadores que revelaram a presença, de forma predominante, de uma 

concepção humanizadora da educação, no entanto, não conseguem romper com a 

concepção única de racionalidade epistêmica, materializada em currículos, saberes, 

tempos e espaços de aprendizagens –em que as especificidades dos sujeitos não se 

configuram como elemento central da práxis pedagógica. 
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INTRODUÇÃO  

 O presente trabalho apresenta os resultados da dissertação de Mestrado intitulada 

Formação Docente para Educar Jovens e Adultos na Diversidade. Trata-se de uma 

investigação que tem a finalidade de analisar o Curso de Educação de Jovens e Adultos 

na Diversidade, que integra o Programa de Formação Continuada da Rede de Educação 

para a Diversidade, ofertado por uma IES pública baiana em parceria com o Ministério 
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da Educação, com a finalidade de contribuir para a discussão acerca dos limites e 

possibilidades de implementação das diretrizes definidas para o referido curso.  

A Rede de Educação para a Diversidade consiste em um grupo de instituições 

públicas de educação superior dedicadas à formação continuada semipresencial de 

profissionais da educação básica, à produção de material didático-pedagógico e à 

elaboração de pesquisa aplicada sobre gestão de ensino, metodologias e práticas 

pedagógicas de inserção dos temas da diversidade nos sistemas de ensino do país 

(BRASIL, 2008, p. 6). 

Com tais ações, esta Rede objetiva ampliar as oportunidades de formação de 

docentes e gestores educacionais para atuar com os temas da diversidade – discussão nem 

sempre presente no currículo da formação inicial de professores –, possibilitando 

condições para a construção de projetos de intervenção focados em uma educação 

integrada à concepção de diversidade.  

O programa de formação da Rede é composto por um conjunto de cursos voltados 

para a temática da diversidade. Para a realização desta investigação, tomou-se como 

objeto empírico o Curso “Educação de Jovens e Adultos na Diversidade” que discute o 

resgate da cidadania, da igualdade de direitos, do respeito à diversidade sociocultural, 

étnico-racial, etária e geracional, de gênero e orientação afetivo-sexual, bem como das 

pessoas com necessidades especiais.  

 

Com base neste objetivo, o curso visa ampliar os fundamentos teóricos e práticos 

que permeiam os conceitos de diversidade; debater a intersetorialidade; promover a 

discussão acerca das especificidades dos sujeitos; analisar a situação da modalidade no 

Brasil e no mundo, bem como a legislação em vigor, os aspectos pedagógicos específicos 

ao exercício da diversidade e as estratégias didático-pedagógicas. Busca, ainda, conceber 

a EJA como um espaço facilitador de múltiplas aprendizagens, articulando o debate 

acerca de sua relação com o mundo do trabalho, além de discutir o processo de 

desenvolvimento da leitura, da construção da escrita e das linguagens multimídia, 

entendendo a EJA no sistema nacional de gestão, recursos e financiamento da educação. 

(BRASIL, 2008)  
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É neste cenário que se inscreve o objeto da presente investigação, com a seguinte 

questão de pesquisa: como o Curso EJA na Diversidade capacita os docentes-cursistas 

para a construção de projetos de intervenção local que atendam à diversidade e às 

especificidades dos sujeitos e dos processos pedagógicos demandados nesta modalidade 

de ensino?  

 

METODOLOGIA 

 

A proposta metodológica adotada foi o estudo de caso que Yin (2001), concebe 

como um método que busca compreender uma decisão ou mesmo um conjunto de 

decisões, tendo em vista esclarecer seus motivos, bem como as formas de sua 

implementação, conhecendo seus resultados nas condições contextuais do fenômeno 

pesquisado. Para tanto, baseando-se em Bryman (1992), utilizou-se a abordagem quali- 

quantitativa, aliada a estratégias complementares de pesquisa, por possibilitar aferição 

dos resultados qualitativos em relação aos quantitativos, oferecendo um quadro mais 

abrangente do objeto em estudo.  

O curso EJA na Diversidade consistiu em uma formação em nível de 

aperfeiçoamento com carga horária de 180h, desenvolvida de forma semipresencial, no 

período de dezembro de 2009 a agosto de 2010, atendendo a 300 (trezentos) cursistas, 

distribuídos nos polos da UAB descritos a seguir:  

 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa adotou-se o critério os cursistas que 

realizaram a defesa do trabalho de conclusão de curso, a partir do método de amostragem 

aleatório simples, cujo erro amostral tolerável foi fixado em 4%. A pesquisa foi 

constituída por uma amostragem de 79 projetos, com predomínio dos polos de Camaçari 

e Simões Filho, cada um com 24 projetos (30,4%), representando 60,8% do total. Um 
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pouco distanciado desse quantitativo, aparece o polo de Lauro de Freitas, com 12 projetos, 

15,2% da amostra; seguido do polo de Mundo Novo, com 10 projetos, 12,6% da amostra 

e, por fim, Itapicuru, com 9 (nove) projetos, 11,4% do total.  

RESULTADO DA PESQUISA: O QUE NOS DIZEM OS TEMAS DOS PROJETOS 

DE INTERVENÇÃO LOCAL? 

Quem é esse docente-cursista? Onde se localiza no território baiano? Qual a 

natureza de suas experiências no campo da EJA? Participa de movimentos sociais? Como 

os projetos de intervenção local percebem os fundamentos teóricos e práticos que 

permeiam os conceitos de diversidade na Educação de Jovens e Adultos? Consideram as 

especificidades dos sujeitos da EJA? Contemplam os aspectos pedagógicos específicos 

da EJA no exercício da diversidade? Articulam a EJA ao mundo do trabalho? 

A amostra da pesquisa configurou-se pela predominância de docentes-cursistas do 

sexo feminino (91%). Além disso, são sujeitos pertencentes à faixa etária entre 35 e 44 

anos (37%), seguida da faixa de 25 a 34 anos (32%), portanto, com perfil adulto e 

tendência juvenil. Em relação ao pertencimento étnico-racial, declaram-se como pardos 

(58%) e negros (18%). Estão localizados, de forma significativa, no interior do Estado: 

(27%) são do polo de Itapicuru e (24%) do polo de Mundo Novo. Os demais são dos polos 

da região metropolitana: Camaçari (20%), Simões Filho (19%) e Lauro de Freitas (10%).  

São ainda sujeitos que possuem experiência formativa na temática da diversidade 

(64%), porém a pesquisa revela que, apesar desse índice de formação, um número 

significativo (40%) de docentes-cursistas não possui nenhuma experiência em 

movimentos sociais e/ou instituições ligadas à área da temática. De acordo com Arroyo 

(2003, p. 24), é  

[...] nos movimentos sociais em suas ações coletivas que 

encontraremos propostas mais corajosas de EJA. Propostas mais 

próximas da especificidade das vivências dos jovens-adultos 

populares. Propostas que vêem a EJA como um tempo de direitos 

de sujeitos específicos e em trajetórias humanas e escolares 

específicas, em movimento.  

 

Em relação à percepção da temática da Diversidade, (88%) não consideraram o 

Brasil livre de discriminação sociocultural, (89%) afirmaram que a discriminação e a 

violência causam impacto na escola e (89%) entendem que o desrespeito à diversidade  
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humana é um problema da educação. Esses índices de percepção contrastam com a 

pesquisa, realizada por Candau (2003), em escolas, com o objetivo de identificar as 

diferentes manifestações do preconceito e da discriminação que permeiam as práticas 

educacionais, em suas diversas dimensões. Trata-se de uma pesquisa cujos resultados 

revelam que os preconceitos e as diferentes formas de discriminação estão presentes no 

cotidiano escolar e precisam ser problematizados, desvelados, desnaturalizados, sob pena 

da escola estar a serviço da reprodução de padrões de conduta reforçadores dos processos 

discriminadores presentes na sociedade.  

 Os projetos de intervenção local, no conjunto, contemplaram os indicadores que 

revelaram a presença, de forma predominante, de uma concepção humanizadora da 

educação, mas, em relação à dimensão político-identitária da diversidade, a pesquisa não 

observou o mesmo comportamento. Observa-se que, ao tempo, que eles intentam o 

rompimento com as diretrizes que condicionam a diversidade a uma lógica universal,  na 

prática, não questionam o padrão único que classifica os diversos coletivos da EJA, seus 

saberes e conhecimentos, como inferiores. Este fato evidencia a dificuldade dos docentes-

cursistas de se liberarem das concepções e dos padrões hierarquizantes que classificam 

os saberes e conhecimentos desses sujeitos como brutos, pré-científicos e de senso 

comum. 

Ademais, em relação às temáticas da diversidade, nota-se uma maior abordagem 

do aspecto socioambiental, em detrimento de outros temas estudados no curso. Neste 

cenário, chamou a atenção o número inexpressivo de projetos que se propuseram abordar 

a temática da diversidade sexual, indício do olhar docente de indiferença ou de pouca 

sensibilidade em relação à temática. Entende-se que este se configura como um fator 

complicador para a construção de ações de intervenção, fundadas em lastros pedagógicos 

que atendam às especificidades e à diversidade de sujeitos dessa modalidade de ensino. 

Trata-se de um resultado que ratifica a ideia de que se a formação docente para atuar na 

EJA não for encarada como afirmação político-identitária, como afirmam Freire (1996), 

Giroux (2007) e Arroyo (2011), em vários de seus trabalhos, esta não habilitará estes 

sujeitos para o questionamento das lógicas e valores estruturantes do sistema escolar, da 

condição docente e da relação pedagógica, para o trato concreto das questões da 

diversidade. 
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