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RESUMO 

 

Este artigo faz uma abordagem sobre a formação de professores da educação de jovens e 
adultos partindo das questões teóricas relacionadas à educação, perpassando pelo 
multiculturalismo e a EJA. O estudo é parte da dissertação de mestrado(,) em andamento, que 
tem como objetivo investigar a formação dos professores da EJA, com enfoque nos seus 
conhecimentos sobre a educação multicultural e sua aplicação nas práticas pedagógicas, cuja 
problemática: Com base na formação docente e nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 
professores, como estes se comportam em relação às questões multiculturais presentes nas 
classes da EJA? A partir das discussões e das análises preliminares dos dados observamos que 
alguns professores discutem estas temáticas apenas quando surgem algumas provocações ou 
embates em sala de aula entre os discentes.  
 
Palavras-chave: formação de professores; educação de jovens e adultos; multiculturalismo. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This article is an approach to teacher training and education of young adults leaving the 
theoretical issues related to education, going through the adult education and 
multiculturalism. The study is part of the dissertation in progress, aiming to investigate the 
teacher training of teachers of adult education with a focus on their knowledge of 
multicultural education and its application in teaching practices, with the problem: Based on 
teacher training and practice teaching developed by teachers, how they behave in relation to 
multicultural issues present in the adult education classes? From the discussions and 
preliminary analyzes of data we observed that some teachers discuss these issues arise only 
when some challenges or conflicts in the classroom among students. 
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1. Introdução 

 

Abordagem de temas como cultura e multiculturalismo, no que se refere a educação 

e formação de professores em sociedades  multiculturais e desiguais como o Brasil, significa 

incorporar, nos discursos e práticas curriculares, desafios e noções que tendem à 

essencialização das identidades, entendendo-as, ao contrário, como construções sempre 

inacabadas. 

É notório que as instituições formais de ensino tendem a homogeneizar e/ou 

padronizar os ritmos e estratégias direcionados aos seus educandos/as, não levando em 

consideração as diversidades (de idade, experiências culturais etc.) existentes nas salas de 

aula. Este tipo de comportamento homogeneizador dificulta o debate sobre questões 

relacionadas com a diversidade como: preconceito, discriminação, raça, gênero, exclusão e 

outros, além de contribuir para estes tipos de comportamento se propagem por todos os 

segmentos da sociedade.  

Os estudos sobre este tema são de suma importância tanto no contexto educacional, 

como social, porque este propõe contribuir com as discussões acerca da formação de 

professores que lecionam nas turmas da EJA e, por conseguinte, com a melhoria na qualidade 

do processo educativo das pessoas jovens e adultas. Não podemos mais tratar a ação 

educativa superficialmente. Precisamos nos comprometer com esta causa, promovendo uma 

transformação na qual o futuro que queremos seja concretizado como o mais importante 

legado para as futuras gerações. 

Vários acontecimentos tanto a nível nacional como mundial, como por exemplo, 

discursos xenófobos, têm contribuído para reforçar a necessidade de se discutir o papel da 

educação e do currículo na formação de futuras gerações nos valores de apreciação à 

diversidade. As questões ligadas às discussões sobre diversidade cultural há algum tempo 

vem permeando as discussões tanto no contexto internacional com no contexto local. No 

Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988, houve uma reafirmação deste país, se 

entendendo como nação multicultural, pluriétnica e, por conseguinte diversa. 

No concernente a educação escolar aconteceu também alguns avanços. Por meio da 

lei de Diretrizes e Bases (LDB nº. 9394/96), questões relacionadas à organização pedagógica 
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e curricular para as escolas indígenas foram delineadas, bem como, a inclusão nas escolas, dos 

conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileira (COSTA & MESSEDER, 2010). 

Também no final dos anos 90, o Ministério da Educação elaborou e propôs um 

compilado de informações e orientações em torno da diversidade cultural, com o objetivo de 

serem utilizados no trabalho docente, sendo nomeados de Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs, 1997), o qual segundo Costa e Messeder (2010, p. 9) “constituem-se em instrumentos 

importantes para que as instituições escolares possam lidar com o tema”. 

A introdução dessas temáticas e as mudanças na esfera social e educacional não 

foram acontecimentos tranquilos, mas resultado das lutas e da participação dos movimentos 

sociais e de alguns intelectuais mobilizados em mudar a realidade excludente e monocultural 

da escolarização. Porém, todas estas mudanças no âmbito das legislações e sistematizações, 

necessariamente não significam a mobilização e a efetivação da prática nos ambientes 

escolares.  Como afirmam Costa e Messeder (2010, p.9): “No âmbito dos PCNs relativos à 

pluralidade cultural, há referências ao que se denomina ‘política de avestruz’, ou seja, a 

postura de escamoteamento dos conflitos e tensões gerados pela convivência com a 

diversidade cultural e racial na escola”. 

Sabe-se que o problema educacional não está apenas em adotar um conjunto de 

normas e conteúdos novos e direcionados aos diversos grupos sociais que compõem a 

sociedade brasileira, mas na escola estar preparada para ressignificar seus paradigmas e 

proporcionar a todos uma educação que viabilize e proporcione o sucesso dos educandos, 

levando em consideração o universo cultural destes. 

Partindo destes pressupostos, a educação escolar deve proporcionar uma educação 

capaz de reduzir os elevados índices de evasão e de repetência dos educandos que não 

conseguem êxito na escola, sendo estes na sua maioria constituídos por pobres, negros e 

mestiços. Segundo Gadotti (1992, p. 23) 

 

a diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua tarefa 
humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas 
além da sua. Por isso, a escola tem que ser local, como ponto de partida, mas 
tem que ser internacional e intercultural, como ponto de chegada. (...) Escola 
autônoma significa escola curiosa, ousada, buscando dialogar com todas as 
culturas e concepções de mundo. Pluralismo não significa ecletismo, um 
conjunto amorfo de retalhos culturais. Significa sobretudo diálogo com todas 
as culturas, a partir de uma cultura que se abre as demais. 
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Assim, precisa-se que a escola, seja realmente, um instrumento de afirmação de uma 

identidade multicultural, proporcionando, por meio do processo de ensino e aprendizagem, o 

conhecimento de nossa diversidade cultural, bem como as informações necessárias sobre os 

bens culturais e o patrimônio histórico do nosso país. 

A escola como espaço público e que se diz democrática deve proporcionar aos 

sujeitos envolvidos: pais, alunos, educadores e servidores em geral, uma convivência 

harmoniosa, primando não só pelo respeito às semelhanças, mas também as diferenças. Como 

nos chama a atenção Santos (2001, p. 10): “As pessoas e os grupos sociais tem o direito a ser 

iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser iguais quando a diferença os 

inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”. 

A diversidade humana na escola deve ter como parâmetro o reconhecimento do ser 

humano, sendo sujeitos de direitos e deveres. Mas, deve ser um reconhecimento que 

caracterize e eleve a figura do indivíduo sem discriminações, preconceitos e sem sobrepor 

uma cultura a outra, porque o ser humano é um ser de relações, o qual existe por meio das 

relações sociais. Por isso, a importância da valorização do ser. Sobre esta questão, Charles 

Taylor (1994, p. 58) nos chama atenção salientando que “um indivíduo ou um grupo de 

pessoas podem sofrer um verdadeiro dano, uma autêntica deformação se a gente ou a 

sociedade que os rodeiam lhe mostram como reflexo, uma imagem limitada, degradante, 

depreciada sobre ele”. 

Na atualidade as discussões sobre a educação para a diversidade fazem-se cada vez 

mais forte pela urgência das mudanças que se fazem necessárias e que oportunizem uma 

educação para todos. Dessa maneira, buscamos discutir uma prática que compreenda o 

desenvolvimento do sujeito numa dimensão histórica, social e cultural que atenda as suas 

particularidades e respeite as diferenças. Buscamos, assim, na pedagogia humanista esses 

fundamentos que Paulo Freire (2003) denominou como prática-educativo-progressista, que 

deve se desenvolver baseada numa relação de autonomia do educando, ou seja, transformar 

sua curiosidade ingênua e crítica em conhecimento.  

Freire (2003, p. 12) ressaltou que “[...] Não é para encorajar os objetivos do educador 

e as aspirações e os sonhos a serem reproduzidos nos educandos, os alunos, mas para originar 

a possibilidade de que os estudantes se tornem donos de sua própria história”. Sendo assim 

Freire preconizava uma educação pautada na busca da descoberta e do conhecimento; não 

uma educação centralizadora. Assinala ainda que: “formar é muito mais que puramente treinar 

o educando no desempenho de destrezas” (ibid., p. 14). Assim, ele convida o professor 
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repensar a prática educativa, sendo necessário que este se assuma como sujeito da produção 

do saber e saiba que ensinar não é apenas transferir conhecimentos, mas criar possibilidades 

para a sua construção.  

Portanto, formar e ser professor é uma relação de comunhão, aceitação de valores 

inerentes a cada sujeito de aprendizagem envolvido nesse processo. Como retifica Freire 

(2000, p. 73): “[...]. Daí que seja a educação um quefazer permanente. Permanente, na razão 

da inconclusão dos homens e do devir da realidade. Desta maneira, a educação se refaz 

constantemente na práxis. Para ser tem que estar sendo”. 

 Assim, uma formação adequada do docente é de suma importância para o exercício 

de sua prática, pela postura que adotará no encaminhamento de suas ações. Nos últimos anos, 

essa formação tem passado por uma revisão crítica, vez que, muito se tem questionado sobre 

o papel da educação na sociedade e a falta de clareza sobre a função do educador. Partindo 

destes pressupostos é de salutar importância uma re-significação na formação inicial e 

principalmente na formação continuada dos professores, vez que este tipo de formação tem 

como uma de suas funções questionar ou legitimar o conhecimento profissional posto em 

prática (IMBERNÓN, 2005.). 

Com bases nestes pressupostos e de inquietações surgidas nos cursos de graduação e 

especialização em relação as questões multiculturais na formação de professores e 

consequentemente em suas práticas pedagógicas, surgiu o Projeto de Pesquisa denominado 

“Educação Multicultural e Formação de Professores: no cenário da educação de jovens e 

adultos”, o qual deu origem a este artigo. Pesquisa esta em fase de conclusão, onde os dados 

estão sendo coletados por meio de pesquisa de campo. Pesquisa a qual partiu do seguinte 

questionamento: Com base na formação docente e nas práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelos professores, como estes se comportam em relação as questões multiculturais presentes 

nas classes da EJA? E tendo como objetivos: analisar o percurso formativo dos professores da 

EJA, identificar os saberes dos professores em relação à educação multicultural e investigar a 

vinculação entre a formação docente e as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. 

A pesquisa foi realizada em uma Escola da Rede Estadual de Ensino, escola 

quilombola urbana, localizada no bairro Joaquim Romão, mais precisamente numa localidade 

conhecida como “Barro Preto”, na cidade de Jequié – BA, município este que se encontra no 

Sudoeste da Bahia, a 360 km de Salvador, na zona limítrofe entre a Caatinga e a Zona da 

Mata, com um contingente de 151.820 habitantes (IBGE, 2010), onde há um percentual 

significativo de pessoas pardas e negras, principalmente jovens e adultos que também fazem 
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parte do quadro discente da escola pesquisada, sendo, desta forma, relevante neste espaço 

abordar e pesquisar assuntos referentes às questões multiculturais. 

     Neste estudo, por se tratar de uma pesquisa social que valoriza as estruturas 

construídas ao longo do tempo, privilegia-se uma amostra composta por 08 professoras 01 

coordenadora da EJA. As professoras foram estrategicamente escolhidas por lecionar numa 

escola quilombola urbana e pela escola estar localizada em um bairro periférico, onde há uma 

acentuada diversidade étnico–cultural, sendo desta forma, relevante abordar e pesquisar 

assuntos referentes ao multiculturalismo e a prática pedagógica. 

 

 

2. A Educação Multicultural e a Formação de Professores da EJA: compreendendo 

espaços e redefinindo papéis.  

 

Sabemos que a educação está inserida nos processos socioculturais do contexto a 

qual faz parte. Assim, não podemos tratar uma experiência pedagógica desvinculada das 

questões culturais, de forma “desculturizada”. Como diz Candau (2008, pág. 133) “Existe 

uma relação intrínseca entre educação e cultura (s). Estes universos estão profundamente 

entrelaçados e não podem ser analisados a não ser a partir de sua articulação íntima”. Mesmo 

com todo o entrelaçamento da educação e da cultura, sabemos que há também os 

estranhamentos e os confrontos nesta relação, principalmente no ambiente escolar. 

A partir desta constatação do caráter homogeneizador e monocultural da escola 

torna-se cada vez mais necessária a conscientização e a necessidade de romper com estas 

práticas e construir outras práticas educativas que levem em consideração a questão da 

diferença, do plural e do multiculturalismo. Como ratifica Moreira e Candau (2003, p. 161): 

“a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-

las e neutralizá-las. [...]. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o 

cruzamento das culturas constitui o grande desafio que está chamado a enfrentar”. 

 Mas, para enfrentar estes desafios que emergem no seio da educação escolar e para 

programar uma educação multicultural com êxito, a escola precisa se ressignificar em vários 

aspectos, como por exemplo no seu currículo, e, pensar como um sistema social, no qual 

todas as suas principais variáveis estão estreitamente relacionadas.  

Os estudos de Paulo Freire e as premissas dos movimentos de cultura popular no 

Brasil têm sido ampliados sob os olhares dos pensadores da perspectiva multicultural crítica. 
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Freire propôs uma educação multiculturalista, democrática e participativa. Não uma educação 

elitista e mecânica, mas que respeitasse e valorizasse a cultura popular, o saber do povo. As 

reflexões de Freire nos conduzem à ação; ao esforço de reformular nosso agir educativo; uma 

mudança de atitude que nos leve a superar os índices de analfabetismo, a evasão escolar, 

buscando diminuir a exclusão social.  

Atualmente, no mundo globalizado a escrita assume lugar de destaque no dia-a-dia 

dos indivíduos. Decorrente, sobretudo, dos avanços tecnológicos e científicos cada vez mais 

complexos e sofisticados. Uma importância que jamais tiveras antes. Saber ler e escrever 

tornou-se indispensável para viver em uma sociedade letrada.  

A EJA compreende uma ampla e diversificada práticas sócio-educacionais. No 

entanto, no que se refere à abordagem pedagógica desenvolvida nessa modalidade de ensino, 

nos espaços de educação formal, em geral, apresenta-se através de um modelo monocultural 

que não corresponde às necessidades e interesses dos sujeitos atendidos. Como afirma Di 

Pierro (1999, p. 123), “as demandas e necessidades educativas dos jovens e adultos, quando 

consideradas, foram abordadas com políticas marginais, de caráter emergencial e transitório, 

subsidiárias a programas de alívio da pobreza”.  

Assim, imaginar a educação de jovens e adultos sob a perspectiva do 

multiculturalismo crítico é refletir a respeito da diversidade e das identidades culturais dos 

sujeitos. É olhar de forma mais sensível para as especificidades, reconhecendo que os 

educandos e educandas da educação de jovens e adultos, ao procurarem pela escola, trazem 

consigo, ainda, as marcas da exclusão e do abandono do sistema de ensino. Como salienta 

Mota (2004, p. 6), “a abordagem multiculturalista pretende, assim, recontextualizar o papel 

político da escola, discutindo a adoção de novos currículos multirrefernciais que venham a 

incorporar discursos historicamente silenciados e a desprezar aqueles potencialmente 

silenciadores". 

O multiculturalismo crítico segundo Hall (2003) vai além da valorização da 

diversidade cultural do ponto de vista folclórico, mas questiona os estereótipos e preconceitos 

contra as pessoas tidas como “diferentes” nas sociedades desiguais e excludentes. Esta 

concepção retoma tais ideias no que tange à educação das classes populares, assim como a 

valorização de suas identidades e culturas como base de seus trabalhos. 

 

Com bases nesses pressupostos é de salutar importância à abordagem do 

multiculturalismo crítico, no contexto educacional, como “um princípio orientador de uma 
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educação para a democracia em um mundo marcado pela globalização e pelo pluralismo 

cultural” (CANDAU, 2002, p. 81). O grande desafio da educação neste caso é de estabelecer 

conexões entre os universos culturais dos educandos de EJA e o universo da cultura letrada.  

Uma ação educativa nas classes de educação de pessoas jovens e adultas na ótica do 

multiculturalismo crítico perpassa pelas práticas pedagógicas que levem em conta a 

heterogeneidade e a diversidade cultural de seus alunos, trazendo as vozes dos sujeitos e suas 

identidades culturais para o centro do processo. É discutir a partir do ponto de vista das 

culturas existentes e não apenas da cultura dominante. É apresentar os conteúdos da “História 

do povo africano e afro-brasileiro”, numa perspectiva de valorização e reconhecimento da 

contribuição deste povo para a sociedade brasileira e não apenas apresentá-los nas datas 

comemorativas ou como referência de comidas típicas.  

Compreendemos que para desenvolver uma educação multiculturalista, no Brasil, 

requer uma série de medidas urgentes e necessárias, tais como: mudanças no sistema 

educacional, formação inicial e continuada dos educadores, materiais didáticos compatíveis 

com a realidade dos educandos, estrutura física adequada, recurso financeiro, entre outras. 

 Para Gadotti (1992, p. 3), “o desenvolvimento de uma educação multicultural no 

Brasil depende fortemente de mudanças no sistema educacional e, sobretudo, da formação do 

educador”. Corroborando com essa afirmação, Ribeiro no chama a atenção para a seguinte 

compreensão: “Os professores de jovens e adultos devem estar aptos a repensar a organização 

disciplinar e de séries, no sentido de abrir possibilidades para que os educandos realizem 

percursos formativos mais diversificados, mais apropriados às suas condições de vida” 

(RIBEIRO, 1999, p. 195). 

Compreendemos também que qualquer prática pedagógica preocupada com o pleno 

desenvolvimento do indivíduo só conseguirá alcançar tal objetivo se levar em consideração o 

contexto social em que ele vive. Nesta direção, como observa Ribeiro (1999, p. 193), “a 

educação de jovens e adultos obriga os educadores a focalizar sua ação pedagógica no 

presente, enfrentando de forma mais radical a problemática envolvida na combinação entre 

formação geral e profissional, entre teoria e prática, universalismo e contextualização etc.”. 

 

 

3. Considerações Finais 
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Assim, nas atuais condições em que se encontra a educação pública no Brasil, não 

será fácil colocar em prática uma educação que atenda as demandas, as necessidades e os 

interesses das minorias desfavorecidas e historicamente discriminadas. Organizada de forma a 

permitir a todos, independente de grupo social, étnico e/ou cultural, gênero, religião etc., 

viverem em harmonia com as diferenças. Como assinala Candau (2008), a educação 

multicultural é ainda, entre nós, um tema novo e falar dela significa assumir riscos e enfrentar 

problemas. Somos um país etnocêntrico. Embora multirracial, o Brasil, nas suas escolas, se 

comporta como se fosse monoétnico, desconhecendo a existência de outras culturas e etnias 

que não a ocidental cristã. 

            Como resultado parcial da pesquisa em destaque concluímos por meio de entrevistas 

preliminares e de observações que alguns professores discutem estas temáticas apenas quando 

surgem algumas provocações ou embates em sala de aula entre os discentes, demonstrando 

certo desinteresse ou pouco conhecimento teóricopor parte destes professores em trabalharem 

com estas temáticas ficando relegadas à segundo plano.  

Portanto, faz-se necessário serem discutidos em sala de aulas temas que levem aos 

educandos/as a refletirem e respeitarem todo o tipo de diversidade (religiosa, sexual, cultural, 

social etc.), bem como compreender o processo histórico da formação social dos diversos 

grupos étnicos, reconhecendo a importância de cada um para a constituição do país. Mas, para 

que estas questões sejam tratadas em sala de aula, os professores necessitam trabalharem com 

estas temáticas na formação inicial e continuada. 

            Enfim, como nos orienta o relatório mundial da UNESCO (2009, p. 15), “em 

sociedades multiculturais cada vez mais complexas, a educação deve auxiliar-nos a adquirir as 

competências interculturais que nos permitam conviver com as nossas diferenças culturais e 

não apesar delas”. Corroborando com este pensamento Gonçalves e Silva (1998, p. 97), 

observa que “a educação multicultural depende de uma produção acadêmica significativa, que 

possa dar sustentação aos projetos educacionais desenvolvidos pelo sistema de ensino”. 
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