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EIXO TEMÁTICO 2: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

Questões relativas as construções de gênero, têm recebido grande destaque na 

contemporaneidade, em âmbito educacional há nível mundial. Tal destaque deve-se, 

dentre outros motivos, ao fato de ser uma temática que rompe paradigmas 

tradicionalmente formados e alicerçados na mente das pessoas.  Ademais, gênero não têm 

pontos de contato apenas com relações puramente biológicas mas abarca também 

questões de caráter histórico, social e cultural. 

Sendo assim, o presente artigo insere no campo das relações de gênero e 

posicionamento social, em construção com jovens/mulheres discentes da Educação de 

Jovens e Adultos. Pois, a modalidade EJA se configura por sua diversidade - heterogênea 

e sempre representou, historicamente, um grande desafio a ser enfrentado pela sociedade 

brasileira. E no sentido da diversidade que há compõem, surgiu o interesse em verificar 

como os aspectos relativos ao gênero se correlacionam e interferem com os 

posicionamentos sociais desempenhados por jovens/mulheres inseridas na modalidade? 

Logo, o objetivo consiste em analisar as relações de gênero em experiências 

vivenciadas por jovens/mulheres inseridas na EJA. O trabalho é pertinente por 

proporcionar a inserção em uma pesquisa de educação o debate sobre tais questões, por 

ter o potencial de contribuir com a quebra de um silêncio que é legitimado pela sociedade 

e pela própria comunidade acadêmica e de propor novas formas de pensar, sentir e agir 

frente às relações de gênero em seus respectivos posicionamentos sociais. 

Neste contexto a construção desse artigo, se respalda em apresentar aos leitores uma 

investigação pautada no relato de experiências, permitindo-se assim uma maior e melhor 

compreensão da temática, que como percebe-se tem tanto impactos educacionais como 

sociais. 

Esclarece-se que gênero se refere às diferenças dos modos de ser homem e dos modos 

de ser mulher, modos esses que não são determinados pela constituição biológica dos 

corpos, mas social e culturalmente construídos (SCOTT, 1990). Portanto estas relações, 

inserem-se no íntimo do indivíduo em distintos âmbitos sociais se são patrões, 

empregados, maridos, pais, esposas, nas classes sociais em âmbito educacional - 

formação, posicionamentos entre outros. 
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E nesses impasses das diferenças no modo de ser homem e ser mulher, abordar gênero 

em nossa sociedade, é um imenso desafio pois, implica na derrubada e desconstrução de 

diversos conceitos patriarcais e machistas que são pertinentes em fazer uma leitura 

superficial da realidade social, negando a multiplicidade e diversidade cultural e 

resultando daí inúmeros preconceitos, com sérios impasses para a construção do saber em 

processo formativo. 

Portanto é importante exercitarmos a transformação a partir das práticas tidas como 

cotidianas e banais nas quais estamos envolvidas/os. Questionar, problematizar, sentir, 

estranhar. São das nossas insatisfações e estranhezas que emergem as inquietações, 

motivações de mudança. “As relações de gênero coadunam com a compressão onde, nos 

constituímos homens e mulheres, ao longo da vida, em um processo que não é linear, 

progressivo ou harmônico e que nunca está finalizado ou completo” (MEYER, 2010). 

Assim, o presente trabalho intenciona articular a construção de gênero, com um grupo 

de jovens/mulheres que superaram e constantemente superam diversos desafios para sua 

permanência na EJA.  Sendo assim, entendemos a Escola como responsável, dentre outras 

coisas, pelo preparo das pessoas para a vida social, mediante a compreensão da 

diversidade humana em uma práxis que atenda a necessidade de se preparar os indivíduos 

para o desafio da vivência adequada de gênero. 

Neste contexto nosso trabalho, emerge no encontro da reconfiguração da EJA. Como 

aborda Arroyo (2007) isso é entender o reconhecimento da especificidade dos/das jovens 

adultos com suas trajetórias de vida, seu protagonismo social e cultural, suas identidades 

coletivas de classe, gênero, raça, etnia. E isso está inteiramente relacionado, a pensar na 

EJA pela diversidade que há constituí. Assim, problematizar as relações de gênero com 

essas jovens/mulheres se fazem questões fundamentais no processo de práticas de 

aprendizagem em cunho social, cultural e histórico.  

Então, para que possamos disseminar práticas educativas nas relações de gênero em 

construção com a EJA, adotamos neste estudo estratégia metodológica de abordagem 

qualitativa, tendo em vista que está abordagem abre espaço para o/a pesquisador ter a 

liberdade em identificar elementos implícitos nas ações e relações estabelecidas e 

vivenciadas pelos sujeitos.  

E assim acreditamos que possa possibilitar um processo de relação entre o dialógico e 

as informações coletadas e registradas. Segundo Ludke e André (1986): “A pesquisa 

qualitativa [...] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se 

preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 

Neste contexto, elencamos como lócus de estudo uma escola municipal periférica, 

localiza na cidade de Salvador – Bahia, onde oferece Educação de Jovens e Adultos no 

noturno. Contamos com a colaboração de dez participantes da EJA, que constituem 

características culturais diversificadas, sendo estudantes e trabalhadoras, a maioria se 

autodenominando negras ou pardas, portanto afrodescendentes. As religiões 

predominantes são o catolicismo, o protestantismo e as de matriz africana, de classe 

econômica baixa. Com idade entre 22 a 52 anos, bem heterogêneas, configurando-se 

como alunas em universos distintos e plurais, e são estes pontos preciosos para se 

trabalhar relações de gênero.  

Com relação aos instrumentos da pesquisa elegeu-se a sessão coletiva de diálogo, essa 

etapa do trabalho problematizou as questões de gênero e posicionamentos sociais 

vivenciados pelas partícipes no mundo do trabalho; no âmbito social e também do lar.  

Para, Santos (2011) as sessões coletivas de diálogo, são espaço-tempo de estudo, de 
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reflexão crítica sobre a prática. Momentos nos quais o grupo se desafia a problematizar 

as práticas desenvolvidas, a estudar conceitos, flexionando o pensamento em torno de 

interesses e necessidades do coletivo. 

Assim, a proposta foi proporcionar momentos de instigação de pontos e concepções 

pertinentes as relações de gênero, em posicionamentos de vivências, saberes e 

experiências das partícipes. Freire (2005), ressalta que o diálogo pode possibilitar a 

inserção lúcida na realidade, na situação histórica, que deve levar à crítica da situação e 

ao ímpeto de transformá-la. Essa visão é um dos aspectos norteadores dessa pesquisa e 

das práticas pedagógicas nela propostas.  

Nesta dimensão dialógica, as problematizações deste estudo condizem com aspectos 

que englobam: a) posicionamento social; b) Mundo do Trabalho; c) Âmbito Doméstico; 

d) Transformação pelo Estudo; e) A Construção do Ser Mulher e f) Gênero na 

Contemporaneidade. Estes aspectos se configuram como importantes momentos de 

escuta a respeito do que nos dizem essas jovens mulheres, do que vivenciam, do que 

sentem, do que almejam ser e principalmente do que são. 

Portanto o presente artigo atingiu seu objetivo em ser uma pesquisa acerca das relações 

de gênero e diferentes dimensões sociais. E mediante coleta de saberes e vivências 

possibilitou abordagem da trajetória afetivo/profissional em análise das falas das 

partícipes abordando aspectos sociais; de trabalho; domésticos; formação, além da 

construção do Ser Mulher em relações de gênero na Contemporaneidade. 

Os relatos contidos nas discussões desse estudo possibilitaram compreender com essas 

jovens mulheres a conexão do conceito de multiplicidade em que podemos singelamente 

afirmar que somos de muitos jeitos em diferentes contexto e posicionamento social. Para 

além disso o estudo demonstra a viabilidade de constituir novas formas de compreender 

e experienciar as construções de gênero na Educação de Jovens e Adultos. 
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