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Resumo
As pesquisas relacionadas à formação docente e práticas curriculares na EJA tem se apresentado como uma categoria
de interesse entre os estudos na área educacional, todavia ainda são insipientes os trabalhos que analisam estas
questões. Partindo desses pressupostos, o trabalho ora apresentado é um recorte da dissertação intitulada: “A formação
de professores/as e a educação multicultural no cenário da educação de jovens e adultos”, com o objetivo de investigar
a formação docente de nove professoras da EJA com enfoque nos conhecimentos sobre a educação multicultural e sua
aplicação nas práticas pedagógicas. Para tanto, realizamos um Grupo Focal, bem como aplicamos questionário e
entrevista, incluindo nove professoras do Colégio Estadual Doutor Milton Santos - Escola Quilombola - na cidade de
Jequié-Bahia.
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Abstract
The research related to teacher training and curriculum practices in adult education has emerged as a category of
interest between studies in education, but are still ignorant jobs that analyze these issues. Based on these assumptions,
the work presented here is an excerpt of the dissertation entitled: "The training of teachers / as and multicultural
education in the setting of adult education", aiming to investigate the teacher training nine teachers with the EJA focus on
knowledge about multicultural education and its application in teaching practices. Therefore, we conducted a focus group
and applied questionnaire and interview, including nine teachers from State College Doctor Milton Santos - School
Quilombo - in the city of Jequié-Bahia.
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1. Introdução
 
Determinados pilares da formação dos professores estão acertados na reflexão do sujeito sobre sua prática docente,
suas concepções e seus valores, tendo como alicerce o saber intelectual, mas levando em consideração a realidade
social na qual está inserido e mantém estreitas relações. Neste contexto sócio educacional que permeia a realidade das
nossas salas de aula, compostas por uma diversidade étnica, não podemos deixar de abordar conteúdos relacionados
com as culturas. Entretanto, não vislumbramos no espaço escolar e nem nos cursos que formam os docentes uma

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/as_praticas_curriculares_docentes_na_educacao_de_jovens_e_adultos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-5,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



“orientação multicultural numa perspectiva emancipatória” (SOUZA SANTOS, 2003 apud CANDAU, 2003, p. 156). Para
esta prática tornar-se uma realidade faz-se necessário a reformulação do currículo e das práticas pedagógicas por parte
dos professores, tomando como base as identidades e as necessidades dos grupos sociais “subalternizados”.
Assim sendo, essa pesquisa foi realiza em um colégio da rede estadual, em uma escola quilombola (Colégio Estadual
Doutor Milton Santos), localizada em uma cidade do interior da Bahia, onde foram pesquisadas nove professoras que
lecionam na Educação de Jovens e Adultos - EJA. Com relação às docentes, observamos que estas têm entre 10 a 33
anos de atuação pedagógica. Deste modo, a fim de analisar os entraves e sucessos do tornar-se professora, a principal
pergunta referente ao percurso profissional tinha como objetivo compreender o porquê delas estarem exercendo este
ofício, ou seja, as motivações para a escolha da profissão docente.
 
 

1. Percepções Docentes sobre a Educação de Jovens e Adultos
 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem ao longo dos anos ganhando notoriedade no cenário nacional e acadêmico,
graças às lutas e pressões dos movimentos sociais, ONGs e sindicatos. Segundo Haddad (2002, p. 07), “o campo de
estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil é recente. Poucas são as pesquisas e poucos são os
pesquisadores”. Essa é a realidade do cenário educacional brasileiro que, no século XXI, perpetua uma dívida social
com mais ou menos 30 milhões de Jovens e Adultos com mais de 14 anos de idade que não são alfabetizados ou que
são analfabetos funcionais. Em estudos sobre a EJA, Haddad (2002) verificou que, após a nova Lei de Diretrizes e
Bases de 1986, a EJA reafirmou-se como um dever do Estado e um direito de cidadania. No entanto, 12 anos após a
promulgação da LDB,os estudos apontam que menos de 3% das teses e dissertações da área de educação tiveram
suas pesquisas voltadas para essa modalidade. Hoje, 14 anos após as pesquisas de Haddad essa realidade não teve
mudanças significativas, o que nos leva a refletir porque os pesquisadores da educação mantêm-se ainda distantes de
um campo de investigação o qual atinge um contingente tão grande de pessoas.
Todos nós sabemos que o público da EJA são as pessoas mais pobres, isto é, os grupos menos favorecidos: os
afrodescendentes, os que vivem na zona rural, nas periferias dos grandes centros urbanos, entre outros. Esses por sua
vez tem mais dificuldade em fazer valer seus direitos básicos. Contudo, apesar dessa lógica hegemônica, observa-se
que, pouco a pouco, o rompimento com esse pensamento vem ocorrendo, por meio de iniciativas, como a de Paulo
Freire que após seu regresso do exílio e ao assumir o cargo de Secretário de Educação do Município de São Paulo,
implantou um programa de alfabetização, o qual fazia ponte entre a tradição da educação popular e os novos direitos
educacionais produzidos pelas lutas sociais.
Assim, o universo da EJA é totalmente diferenciado dos demais segmentos educacionais, pressupondo-se que o olhar
dos/das professores/as vislumbre uma posição diferenciada no trato das questões pedagógicas, mediante uma
formação específica para se trabalhar com essa modalidade. Portanto, a partir destas proposições perguntamos às
interlocutoras, o que representa trabalhar com o público da EJA, suas percepções e opiniões acerca do cenário das
turmas em que lecionam ou lecionaram. A partir dessas proposições as docentes pesquisadas responderam:
 
Trabalhar com a EJA na verdade é trabalhar de forma diferenciada, porque na verdade estamos trabalhando com a
modalidade de ensino compensatória que tenta resgatar estes alunos em relação à defasagem idade-série. Não é fácil,
porque você enfrenta várias dificuldades. Dificuldades de alunos que não aprendem e de alunos que não querem
aprender. Em relação aos alunos da noite eu percebo uma diferença. Eles são mais comprometidos, eles não têm
tempo de fazer nada em casa (as atividades escolares), mas estão mais comprometidos do que os alunos do dia. [...].
(P5).
 
A fala da professora (P5) reflete seu conhecimento sobre o universo da educação de jovens e adultos, salientando a
educação compensatória, a partir da qual se originou a EJA. Ainda em questionamento ao trabalho com a EJA, outra
professora respondeu:
 
Trabalhar com a EJA sempre foi algo desafiador, enriquecedor, é muito mais aprender do que ensinar (P1);
 
Por outro lado, também observamos que, apesar de não haver uma formação específica de professores/as para o
trabalho com as classes de EJA, muitas destas profissionais demonstram ter uma sensibilidade no trato com esse
público, contextualizando os conteúdos trabalhados, valorizando o tempo de aprendizagem em sala de aula e
compreendendo as limitações educacionais dessas pessoas que, por meio da exclusão social, cultural ou econômica
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foram impedidas de frequentar a escola no período da infância, adolescência e/ou adulta.
Observamos que das nove interlocutoras, quatro afirmaram que escolheram esta profissão por vontade própria. Quatro
apontaram a falta de opção e uma sinalizou “outro motivo”. Posteriormente a análise das entrevistas percebemos nas
entrelinhas que a escolha do ofício de professora (como falta de opção) foi apresentada, ao longo da sua história, como
garantia de emprego. Concepção esta confirmada nas falas de algumas das entrevistadas quando falam sobre a sua
formação inicial. Assim, uma interlocutora salienta:
 
Por falta de opção, a minha formação inicial foi magistério. Depois fiz a Licenciatura e Pós-Graduação tem pouco tempo.
Fiz Licenciatura em Língua Portuguesa e Especialização em Educação Especial e Inclusiva (P9).
 
Algumas professoras também demonstraram satisfação na escolha da profissão ao iniciar o curso de magistério e
depois uma licenciatura como complemento desta formação inicial. Assim comentaram:
 
Fiz Magistério e depois Licenciatura. A minha formação foi tranquila, pois sempre amadureci a ideia de que o
conhecimento sistematizado é agregador e acontece nessa relação de troca, na mediação dos conhecimentos
diferentes (P1).
 
Com certeza eu passei pelo magistério. Foi uma época muito prazerosa, porque a turma era grande e todo mundo
buscava, tinha objetivo e opção. Depois que eu fiz Letras (P8).
 
Também outro dado registrado diz respeito a trajetória inversa que outras profissionais da educação fizeram, ou seja,
primeiro cursaram um curso técnico, no ensino médio e, depois, optaram por um curso de licenciatura. Este fato também
deixa implícita a questão da licenciatura proporcionar a oportunidade no ingresso  na carreira educacional. Assim
comentaram:
 
Não. Não fiz magistério. A minha formação no ensino médio foi contabilidade. Técnico em Contabilidade. Aí entrei na
faculdade e fiz Licenciatura em Ciências e Especialização em Biologia (P6).
 
Não. Não fiz magistério. Fiz científico e licenciatura em letras e hoje estou dando aula tanto de cultura baiana, quanto de
literatura e língua portuguesa (P4).
 
Os discursos acima apresentam que, apesar de não terem cursado o magistério como formação inicial, algumas
professoras, após concluírem o curso técnico, optaram por cursar a licenciatura, reforçando o sentido da profissão como
uma opção imediata para a inserção no mercado de trabalho. Mesmo estas, em sua maioria, afirmando dedicação no
que fazem, demonstram nas opções anteriores uma não aproximação com a área educacional; evidenciando que este
setor parece não possuir atrativos suficientes em termos de valorização social e econômica.
Também, notamos que mesmo não sendo o magistério a primeira opção profissional de algumas, intuímos que essas
docentes, ao começar a desempenhar seu papel, apresentaram comprometimento e responsabilidade com a educação.
Contudo, parafraseando Freire (2001), a educação é um fazer permanente que requer do/a professor/a um constante
refazer da sua práxis, sendo este não um mero executor do currículo, nem um técnico que desenvolve ou implementa
as inovações prescritas, mas um profissional crítico que pode e deve participar ativamente no processo de mudança
tendo como base seu próprio contexto.
Na perspectiva freiriana o profissional da educação vai se formando no seu processo de construção e recriação, ou seja,
no processo formativo do fazer pedagógico. Assim, mesmo os professores que não escolheram a priori o magistério
como primeira opção na carreira profissional tem a oportunidade de ressignificar a sua práxi pedagógica, principalmente
os professores da EJA que lecionam para jovens e adultos que fazem parte de uma diversidade (cultural, social,
geracional etc). Mas, sobre este assunto trataremos a seguir.

1. Posicionamentos Encontrados na Pesquisa Diante das Questões Relacionadas com a Diversidade.
 
A partir do reconhecimento do Brasil como um país multicultural e de algumas leis educacionais que apontam para o
respeito às diversas culturas existentes no país e, como também nas salas de aula, torna-se fundamental a inserção das
temáticas referentes às questões multiculturais, bem como a ressignificação das relações interpessoais, perpassando
pelo currículo e, principalmente, pela formação dos/as professores/as. Assim, a partir destas questões surgiu o
problema desta pesquisa que teve como objetivo investigar a formação docente de algumas professoras da EJA de uma
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escola quilombola, com enfoque nos conhecimentos sobre a educação multicultural e sua aplicação nas práticas
pedagógicas. O caminho percorrido até este objetivo constituiu-se da investigação do percurso formativo dessas
professoras, da identificação dos seus saberes em relação à educação multicultural, a formação para trabalhar com a
EJA e as concepções que alicerçam a práxis.
No entanto, constatamos, por meio dos resultados que estas apesar de afirmarem que estão abertas às discussões
acerca dos assuntos relacionados com as questões multiculturais, as mesmas se contradizem em alguns momentos.
Observamos que essa negação se dá por vários motivos, dentre esses, a insegurança na abordagem dos assuntos
relacionados às diversidades religiosas, sexuais, étnico-culturais etc. Sendo assim, percebemos que há um preconceito
velado no que diz respeito ao trabalho com os conteúdos relacionados com as questões étnico-culturais, mesmo em
escolas que deveriam ser o “palco” principal destas discussões, como é o caso das escolas quilombolas e, quando
abordados estes assuntos, os mesmos são trabalhados de forma conteudista, com pouca reflexão crítica sobre os
contextos sociais, econômicos, culturais e históricos. Este “silenciamento”, mesmo inconsciente, muitas das vezes pode
reforçar a negação da herança civilizatória dos/as educandos/as de uma escola denominada de quilombola. 
Podemos concluir que a maioria das entrevistadas escolheu ser professora por falta de opção ou influência familiar,
sendo que estas fizeram cursos de formação geral e, posteriormente, uma licenciatura para submergirem no campo
profissional. Para essas, a docência serviu como a melhor opção para ingressar no campo de trabalho. Concluímos,
também, a partir das discussões no Grupo Focal que as professoras reconhecem a existência de situações de
discriminação e intolerância no ambiente escolar, inclusive apresentando alguns exemplos vivenciados na sua escola,
contudo não aproveitam essasocorrèncias para trazer esses temas para discussão na sala de aula. Sendo assim, os
fatos mais reveladores desta pesquisa foram:
constatamos que as professoras demonstram sua consciência sobre a importância da formação docente continuada
com ênfase na EJA para melhorar sua atuação profissional; percebemos que as professoras reconhecem a
especificidade cultural de uma escola quilombola, mas não conseguem materializar essa especificidade nas práticas
curriculares e observamos que as professoras, na prática, ignoram as diferenças culturais existentes em sala de aula e
não trabalham com as temáticas e conteúdos que abordam essas peculiaridades.Esperamos que os resultados desta
pesquisa possam contribuir, significativamente, como uma reflexão crítica sobre a prática docente, principalmente, as da
EJA. Acreditamos nas propostas da educação multicultural como uma mudança de paradigma no contexto educacional,
mas para que isso aconteça necessitamos de melhorias nas políticas públicas educacionais, referentes à formação
docente da EJA, para que a partir dessas ações, os/as professores/as possam  se comprometerem com sua formação
(inicial e continuada), para que estes adquiram as “ferramentas” necessárias, para exercerem suas práxis,  tendo
consciência do tipo de mundo, sociedade e homem/mulher que estão formando.
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