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RESUMO

A sociedade contemporânea se apresenta para o indivíduo com novas e constantes exigências que
incidem sobre a função social dos mais variados segmentos nos quais circulamos. Nesta liquidez
muitos papéis vêm se reformulando, entre eles o do professor, pois hoje não se admite uma postura
estanque para ele. Esta análise consiste em refletir a respeito do indivíduo na sociedade
contemporânea, na concepção de modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Na tentativa de observar
os aspectos de sujeito na modernidade líquida se apresenta aqui como “é” o professor da educação
de jovens e adultos e como se apresenta a sua identidade na sociedade. O trabalho está dividido em
três partes, a primeira trazendo a conceituação de modernidade líquida; a segunda contextualiza a
EJA, procurando caracterizar o professor e o aluno dessa modalidade e a terceira parte analisa, a
partir de um questionário proposto, a identidade do professor de EJA a luz do conceito de
modernidade líquida de Bauman.

Palavras-chave: sociedade contemporânea, modernidade líquida, professor de jovens e adultos.

ABSTRACT

Contemporary society presents itself to the individual with new and constant demands that affect the
social function of the most varied segments in which we circulate. In this liquidity many roles have
been reformulating, among them that of the teacher, because today a watertight posture is not allowed
for him. This analysis consists of reflecting on the individual in contemporary society, Zygmunt
Bauman&39;s conception of liquid modernity. In the attempt to observe the aspects of subject in the
liquid modernity is presented here how "is" the teacher of the education of young people and adults
and how his identity is presented in society. This work is divided into three parts, the first brings the
concept of liquid modernity; the second contextualizes the EJA (education of young people and
adults), in the search of characterizing the teacher and the student of this modality and the third part
analyzes, from a proposed questionnaire, the identity of the teacher of EJA in the light of the concept
of Bauman’s liquid modernity.

Key words: contemporary society, liquid modernity, teacher of young people and adults.

INTRODUÇÃO

O atual contexto social levanta várias hipóteses e situações da vida humana que nos reporta a
inimagináveis situações de tempos passados. É notório que a vida, atualmente, tornou-se uma tarefa
complexa e incerta. As constantes e bruscas mudanças ocorridas nos últimos anos têm deixado as
pessoas, em muitas circunstâncias, com marcas de instabilidade.

Esse conceito de instabilidade suscita a busca de certezas que não são mais encontradas no amparo
que tínhamos nos valores surgidos em outros períodos da história, por isso a realização plena já não
pode ser tão facilmente vislumbrado.

Encaramos uma grande dificuldade em “largar” as antigas ideias seguras que, durante muito tempo,
conduziram os valores sociais pautados na sobrevivência e na ascensão social. Por isso a
humanidade sente uma grande dificuldade de encontrar referenciais que garantam certa estabilidade.
Perde-se, então, a segurança que tínhamos em detrimento da incerteza. É justamente nesse cenário
de renovações e mudanças que muitos estudiosos se voltam para o estudo da realidade, tentando
observar o que nela pode ser modificado e, com isso minimizar questões conflitais que permeiam o
convívio social, o que inclui o cenário educacional.

Bauman (1998, 2001, 2005), por exemplo, fomenta uma discussão acerca de identidade nesse
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contexto de insegurança e conflito dos sujeitos nas mais variadas esferas onde ele circula. Segundo o
autor, o próprio termo identidade busca estabilizar o sujeito dentro de um contexto, uma vez que sem
identidade ele se mostra cheio de incertezas e, com isso, incomodado pelo fato de não ser capaz de
situar-se com segurança sobre o tempo em que vive e ao seu lugar de pertencimento. A esse
respeito, Bauman (1998, p. 155) afirma que

O problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer
identidade por muito tempo, da virtual impossibilidade de achar uma forma de expressão da
identidade que tenha boa probabilidade de reconhecimento vitalício e a resultante necessidade de
não adotar nenhuma identidade com excessiva firmeza, a fim de poder abandoná-la de uma hora para
outra.

A instabilidade causa a sensação perturbadora de que tudo é regido pela lógica da fuga e do não
pertencer, e isso, por ocorrer, fere a individualidade.

Esse conceito de instabilidade está presente em todos os segmentos da sociedade, como política,
educação, religião e na família.

No contexto educacional, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem suscitado inúmeras discussões
e reflexões, sobretudo pelo fato de essa modalidade de ensino atender a sujeitos com experiências
diferenciadas de vida e até mesmo de atuação profissional, por isso está mais passiva dessa
instabilidade. A tarefa de conhecer esses sujeitos se situa em uma perspectiva micro, quando se
pensa em quem são e o que eles esperam e, em uma perspectiva macro, quando pensamos em que
habilidades devem ser desenvolvidas e aprimoradas nesses sujeitos.

Pensar nesses sujeitos implica refletir sobre o professor dessa modalidade de ensino e de que forma
ele deve atuar para melhor ajudar esses alunos a se conhecerem e se situarem na sociedade. Nesse
sentido, é importante compreender seu processo identitário cujas ações refletem sua prática
pedagógica, pois a EJA requer especificidades para trabalhar com seu público alvo e sua ação
consiste, sobretudo, em estimular no educando a consciência crítica de si e do mundo, tornando-os
mais aptos para convivência social em condições humanas, justas e igualitárias.

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a identidade do professor da EJA a partir do
conceito sujeito líquido (BAUMAN, 1998, 2001, 2005).

1. O QUE É A MODERNIDADE LÍQUIDA

A existência humana caracteriza-se por um constante processo de mudanças e oscilações. O homem
é marcado por um contínuo desenvolvimento das mais variadas ordens: física, emocional, racional
etc. Essas mudanças, observadas na história, devem-se aos mais variados fatores, entretanto sobre
todas elas há também fatores imprescindíveis de continuidade e interferência que revelam o momento
histórico no qual se está inserido.

Notadamente, o mundo moderno aparece como a exposição de um confronto de ideologias, opções
políticas e concepções que são derivadas das lutas de classes. Tal confronto se encontra também no
que se refere aos significados das palavras e dos conceitos ora apresentados. A própria palavra
modernidade nos leva a muitos equívocos e definições. Vemos, então, uma estreita relação entre:
modernidade e capitalismo e modernidade e razão.

A modernidade continua viva quando surge a Pós-modernidade, esta precisa ser entendida a partir da
modernidade, pois a pós-modernidade, se é que já começou, apresenta-se com uma série de
características da modernidade: industrialização, consumismo, desgaste ambiental, entre muitas
outras. O que chega a provocar certa confusão, a saber, estamos na modernidade ou
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pós-modernidade.

A contemporaneidade, que para alguns é a Pós-modernidade e para outros é parte da modernidade,
precisa ser entendida a partir dela, pois se apresenta com uma série de suas características:
industrialização, consumismo, desgaste ambiental, entre muitas outras.

Para Bauman (2005), o que mudou foi a “modernidade sólida”, que cessa de existir, e em seu lugar,
surge a “modernidade líquida”. Na primeira, podemos identificar pela conceituação do que
encontra-se estático e a segunda é o momento histórico em que todas as situações cotidianas são
voláteis, as relações mantidas perdem sua estabilidade e consistência, o que era deixa de ser em tão
pouco tempo.

Entre as metáforas usadas por Bauman (2005), liquidez é a que mais se destaca quando ele explica o
sentido da pós-modernidade. Para ele:

Os líquidos , diferentemente dos sólidos, não mantém sua forma com facilidade [...] Enquanto os
sólidos têm dimensões especiais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a
significação do tempo (resistem efetivamente a seu fluxo ou tornam irrelevante), os fluidos não se
atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la. (2005, p. 08)

Nesta concepção, abandona-se a concepção de ideologias “pesadas”, “estanques”, que são
características da Modernidade, para, então dá-se espaço para relações sociais fluidas, leves,
líquidas.

Neste clima de liquidez temos, em lugar central, o sentimento de incerteza, rapidez de movimento,
situações voláteis, mas, sobretudo, a precariedade permeia todas as relações de convivência nos
mais variados aspectos.

A certeza de hoje não mais será a de amanhã, com isso as pessoas tornam-se cada vez mais
inseguras. Junto ao desmanche de velhas ideologias temos também dos estilos de vida, os hábitos
das pessoas já não são os mesmos. Aliás, as pessoas já não parecem ser as mesmas.

As pessoas são tomadas por uma insegurança permeada de medo, culpa e lamentação, pois parece
que apenas um dia sem ver televisão ou acessar internet, por exemplo, torna-as desconectadas do
mundo, como se estivessem desinformadas.

As situações ocorrem em tamanha velocidade que não é possível acompanhar todos os
acontecimentos. As pessoas não querem ficar de fora dos acontecimentos, nem perder seu lugar na
“plateia”.

Duas características, segundo Bauman (2005), fazem da Modernidade Líquida algo novo e diferente,
em comparação ao modelo cultural antes vivenciado. Uma delas é o desmoronamento da antiga
ilusão moderna, onde ele explica:

Da crença de que há um fim do caminho em que andamos, um télos alcançável da mudança histórica,
um Estado de perfeição a ser atingido amanhã, no próximo ano ou no próximo milênio, algum tipo de
sociedade boa...da ordem perfeita em que tudo é colocado no lugar certo [...] do completo domínio
sobre o futuro. (2005, p. 37).

Representando, desta forma, que a sociedade líquida nasceu quando os “sólidos” construídos na
modernidade caíram por terra, quando as ideologias formadas e defendidas se desconstituíram em
meio a novas ordens de tempo e de espaço.

A segunda característica que, para Bauman (2005), marca o novo contexto cultural é que as tarefas e
deveres contemporâneos passam a ser desregulamentados privatizados. Agora não temos mais
tarefas da coletividade, da sociedade, mas, apenas, da individualidade, onde também os valores e
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interesses são apenas individuais.

Agora, resta-nos viver em meio a tantas continuidades e descontinuidades, mudanças e
permanências, em uma sociedade que parece ilimitada, tudo é tão próximo e tão breve. As novas
tecnologias que há algum tempo eram apenas aparatos técnicos, agora se apresentam como
formidáveis meios de interação social, dentro e fora da escola. A grande demanda e acesso às
informações que não permitem a um indivíduo saber todas as coisas.

O conhecimento ganha uma nova dimensão a partir da desaprendizagem. Essa sinalização é bem
atuante nos estudos acerca do processo de ensino e aprendizagem, pois atualmente muitos
pesquisadores e teóricos já reprovam a padronização de práticas teórico-metodológicas para todos os
públicos, lugares e situações. O vício perde espaço em detrimento do novo.

1. O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é caracterizada pela oferta de educação para pessoas com
experiências diferenciadas de vida e de trabalho. Constitui-se como uma modalidade da Educação
Básica que garante a jovens e adultos o direito de ter acesso na especificidade de seu tempo humano
e assegura-lhes permanecer e continuar seus estudos ao longo da vida.

Os diversos programas dessa modalidade de ensino recebem os mais variados públicos, com os mais
variados perfis de jovens e adultos, como se afirma no Caderno do MEC:

[...] os programas de EJA têm sido crescentemente procurados por um público heterogêneo, cujo
perfil vem mudando em relação à idade, expectativas e comportamento. Trata-se de um jovem ou
adulto que historicamente vem sendo excluído, quer pela impossibilidade de acesso à escolarização,
quer pela sua expulsão da educação regular ou mesmo da supletiva pela necessidade de retornar aos
estudos. Não é só o aluno adulto, mas também o adolescente; não apenas aquele já inserido no
mercado de trabalho, mas o que ainda espera nele ingressar; não mais o que vê a necessidade de
um diploma para manter sua situação profissional, mas o que espera chegar ao ensino médio ou à
universidade para ascender social e profissionalmente (2007, p. 23).

Entre as expectativas apresentadas pelos alunos da EJA, destaca-se a necessidade de inserção
social, seja por meio de um emprego, seja por meio de uma ascensão ao emprego que já possui, ou
ainda pela oportunidade de conhecimento de mundo e realidade social em todas as suas facetas.

O acesso ao ensino e a aprendizagem, nesta conjuntura, toma lugar central, tendo em vista a
oportunidade para que seja desenvolvida na escola a leitura e compreensão de mundo, com o
objetivo de formar sujeitos cada vez mais conhecedores de si mesmo, do outro e de sua função
social.

1. Quem é o professor da EJA

A Educação de Jovens e Adultos, que é a oferta da educação escolar aos que não tiveram, por
razões diversas, o acesso à educação básica no tempo “adequado”. Essa oferta da EJA está ligada
às mais diversas necessidade desses alunos, que visam alcançar os mais variados objetivos. Nesse
sentido, vale salientar que no espaço dialógico de sala de aula da EJA, alguns aspectos merecem ser
considerados, tais como: valorização de sua cultura própria, seu próprio modo de enfrentar o
cotidiano.

Nesse sentido, o trabalho do professor nesse contexto de ensino exige uma metodologia diferenciada
das outras modalidades de ensino, além da necessidade de uma relação especial entre professor –
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aluno. Espera-se que os profissionais tenham consciência de sua função: mediar a chegada do
cidadão no mercado de trabalho, para que este viva em sociedade com mais qualidade.

Entre os principais desafios enfrentados por este profissional destaca-se a capacidade para lidar com
as diferenças. Esse profissional deve, em primeiro plano, estar preparado para lidar com as diferentes
necessidades do jovem e do adulto, além de admitir que entre eles sempre terão aspectos
comportamentais diferentes. O que revela que uma prática de ensino pode ser eficiente para o jovem,
mas sem eficiência para o adulto. O que se caracteriza como uma das causas de evasão na
modalidade.

O professor, atuando nessa modalidade, deve conhecer as relações sociais onde os alunos estão
inseridos e para desenvolver as habilidades que eles precisam, deve explorar diversas situações de
seu cotidiano em sala de aula, e o aprimoramento da compreensão ativa nesse contexto tem grande
relevância. Neste sentido, trabalhar a cultura, constitui-se uma das necessidades do professor.

Segundo Paulo Freire (2002),

Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos demanda, entre educadores
e educandos, uma relação de autêntico diálogo. Nesta perspectiva, portanto, os alfabetizadores
assumem desde o começo da ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e escrever já não é,
pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e
escrever e sobre o profundo significado da linguagem (p. 58).

Entendamos, nesse processo, que alfabetização não representa o simples ato de ensinar a ler e a
escrever, pois isto já não se constitui como necessidade primordial de convivência, mas alfabetização
representando letramento, ou seja, fazer uso da leitura e da escrita de modo efetivo em contextos
historicamente situados, compreendendo para agir responsivamente. A esse respeito, Rojo (2010, p.
200) afirma que escolarização é esperança, e letramentos os meios que todos podem e devem ter
para a conquista de um mundo melhor.

O sucesso do ambiente de ensino e aprendizagem de jovens e adultos depende, entre outros
aspectos, da condução que o professor tem de identificar a potencialidade de cada aluno, pois o fará
descartar métodos de ensino que não condizem com a expectativa dos alunos. Nessa perspectiva, a
conduta do professor está relacionada a diversas aspectos ou injunções do contexto educacional. É
importante abrir espaço para as ideias, posicionamentos e defesas dos alunos em busca de uma
educação democratizada.

Espera-se que o professor se envolva em um processo de conhecimento de reconhecimento contínuo
dos alunos envolvidos no processo, onde não há espaço para preconceitos nem julgamentos. Que os
alunos com suas histórias de vida e realidades cotidianas assumam lugar central no processo de
ensino e aprendizagem. Que o professor acredite no potencial de seus alunos e os ajude a melhorar
enquanto pessoas e profissionais. Que haja a promoção de um ambiente participativo cheio de
interação.

Enfim, o que se espera de um professor da EJA é que ele enxergue essa modalidade de ensino como
um meio capaz de transformar significativamente a vida dos sujeitos envolvidos. Enxergar como uma
maneira de reescrita da história de vida desses sujeitos. Espera-se ainda, que este profissional esteja,
constantemente, envolvido em formações, o que poderá garantir a visão democrática e pontual da
realidade do ensino e aprendizagem de jovens e adultos.

1. Quem são os alunos da EJA

“A visão de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de adulta, após um tempo
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afastada da escola, ou mesmo daquela que inicia sua trajetória escolar nessa fase da vida, é bastante
peculiar. Protagonistas de histórias reais e ricos em experiências vividas, os alunos jovens e adultos
configuram tipos humanos diversos. São homens e mulheres que chegam à escola com crenças e
valores já constituídos. ” (Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos)

Algumas características precisam ser expostas quanto a esse público atendido pela educação básica
em todo território nacional.

Normalmente são sujeitos pertencentes à classe popular, que trazem grandes carências de emprego,
moradia, saúde, entre outras, como aponta Moraes (2006):

o aluno da EJA apresenta um conjunto de características muito peculiar que envolve o retorno à
escola como sendo a via possível para se alcançar postos mais elevados no mercado de trabalho, um
lugar nesse mesmo mercado, ou, ainda, para as mulheres – donas de casa, em específico – uma
oportunidade e de vivenciarem uma atividade produtiva diferente das realizadas das realizadas no
interior do próprio lar. Em geral, esse aluno chega à escola com grande receio de não conseguir
cumprir com as exigências institucionais e, ao mesmo tempo, apresenta uma visão de escola
completamente atrelada à perspectiva empirista de educação. Isto o leva a refutar quaisquer
propostas de ensino que sejam distintas do conhecido e ‘clássico’ modelo de uma aula transmitida via
quadro de giz, com pouco diálogo, muita cópia e repleta de exercícios repetitivos para que o aluno
execute (p. 05).

Os alunos da EJA estão, muitas vezes, à margem da sociedade, sendo moradores de periferia onde
os serviços básicos de infra-estrutura públicos são poucos e insuficientes para atender a demanda,
principalmente no tocante à saúde, ao trabalho e ao lazer.

A maioria desses alunos tem uma renda insuficiente para manter a família, o que justifica que grande
parte deles sejam atendidos pelo Programa Federal do Bolsa Família. Na maioria dos casos, eles não
têm oportunidade de aproveitar o que a sociedade contemporânea tem oferecido econômica e
culturalmente. A escola acaba transformando-se na única forma de acesso a atividades culturais e de
lazer.

Como já foi muitas vezes debatido, as infrequências, que geram afastamentos, evasões e
permanências, são intimamente ligados ao cotidiano desse público. As situações mais comuns são:
violência, processos migratórios, sub-empregos, trabalhos precários e temporários, intempéries
climáticas, conflitos familiares.

Cada dia tem se revela uma faixa etária atendida cada vez mais juvenil. Aspecto que aponta para
alunos matriculados no período diurno, ou ainda, que por diversos motivos foram levados a
interromper seus estudos, mas agora procuram retomar sua vida estudantil.

O crescente número de adolescentes e jovens demandam da escola uma adequação às
características da faixa etária, sendo que o aspecto da socialização tem se mostrado o fator mais
atrativo para estes jovens.

Grande parte dos jovens que frequentam essas salas de aulas já formaram famílias, por isso
assumem papéis adultos, lutam pela sobrevivência das mesmas.

Os alunos adultos, pais e mães de família, trabalhadores e idosos são pessoas que não estudaram ou
que há muito deixaram de estudar e agora vem em busca do resgate de sua condição de cidadãos
através do estudo. Normalmente esses alunos, além de frequentarem a escola, trabalham o que
representa, na maioria dos casos dificuldade de aprendizado.

3. REFLETINDO SOBRE A IDENTIDADE DE UMA PROFESSORA DA EJA
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A análise da identidade do professor da EJA se deu a partir de um questionário aplicado a uma
professora dessa modalidade de ensino que atua em uma escola da rede pública estadual de Maceió,
Alagoas. Exerce docência há onze anos e há apenas três nessa modalidade. É graduada em Ciências
Biológicas e ministra a disciplina Ciências no ensino fundamental. Além de trabalhar 40 horas
semanais nesta escola da rede pública, ela trabalha 20 horas semanais em uma escola da rede
privada de ensino.

O questionário foi respondido pela professora na escola da rede pública, onde trabalha com EJA, no
período noturno, após as aulas ministradas, em um breve momento. Ela respondeu na mesma folha
das perguntas.

Para fins de análise foram selecionadas as questões que pudessem responder a proposta deste
trabalho, que é a de analisar a identidade do professor.

Na primeira questão selecionada já se percebe certa fluidez, pois o contexto favorece um
posicionamento do sujeito que é contrário a sua identidade já modificada em função do contexto. Isso
é percebido quando é indagado a professora o porquê de se trabalhar com EJA e obteve-se como
resposta, confesso que não tive muita opção, precisei completar minha carga horária a noite.

Nesse contexto, percebemos, pelo discurso da docente, que há uma relevância do interesse individual
sobre o coletivo, sobretudo quando ela justifica sua atuação em EJA em função do complemento de
carga horária. Bauman (2001) posiciona-se categórico quando caracteriza a individualidade
contemporânea, do estágio leve da modernidade. Ele vê a individualidade como uma fatalidade e não
como uma escolha, pois, como explica, o cenário da liberdade individual de escolher, não existindo a
opção de escapar a individualização.

O bem-estar individual é amplamente propagado pela cultura cotidiana da mídia, do consumo e da
publicidade. Há uma super valorização do lazer, do corpo, da beleza, enfim são valores individuais
sobre os coletivos.

Essa situação é reiterada com uma questão seguinte, ao ser solicitado que ela defina o que seria ser
professor da EJA na contemporaneidade. Segundo a docente, não é muito fácil desenvolver um
bom trabalho, pois a gente tem situações muito diferentes e não dispomos de formação para
atender a todas as particularidades.

Ao tentar justificar a dificuldade de atuar em EJA a professora alega o fato de haver situações
bastante adversas e de não ter formação adequada as diversas situações. Isso se deve ao fato de o
processo de ensino e aprendizagem em EJA ser permeado por situações muito distintas, por isso a
necessidade do professor ser preparado para lidar com todas estas particularidades.

Entretanto, quando a docente reconhece a não habilidade para atuar nessa modalidade de ensino,
embora já atuando há três anos, fica evidente o aspecto fluido do sujeito na modernidade, o que
reafirma a ideia de que a rapidez de movimento, situações voláteis permeiam todas as relações de
convivência nos mais variados aspectos.

Bauman (2001, p. 40), afirma que os seres humanos não mais “nascem” em suas identidades. Com
essa afirmação o autor levanta o fato de que não basta pertencer a mesma comunidade para ser
parte dela, mas é preciso viver como “tal”. Assim apresenta-se aqui outro ponto por ele levantado que
é a “heterogeneidade” – na mesma comunidade há pessoas diferentes, por isso indivíduos. No caso
específico da EJA, como já afirmado antes, trabalhar essa individualidade é função do professor.

Ao ser perguntada sobre o que era ser professor da EJA há dez anos, a professora, primeiro justificou
que atua nesta modalidade de ensino há apenas três anos, na tentativa de obter uma resposta foi
solicitado que ela considerasse o início de sua carreira como docente. Em sua resposta percebe-se
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que a professora estabelece um paralelo entre um tempo mais remoto e a atualidade, o que também
revela essa dinâmica de instabilidade. Também que a professora se sente sem muita autonomia para
exercer sua função tendo às vezes que moldar-se à conjuntura na qual está inserida. Assim, ela
responde que no início da minha carreira era cobrada bem menos, mas conseguia desenvolver
um bom trabalho, já hoje em dia as cobranças são muitas, de todas as ordens, no entanto é
mais difícil desenvolver um bom trabalho com meus alunos.

A esse respeito Bauman afirma que a liberdade que nos faz reflexivos, torna-nos impotentes, ou seja,

Somos talvez mais “predispostos à crítica”, mais assertivos e intransigentes em nossas críticas, que
nossos ancestrais em sua vida cotidiana, mas nossa crítica é, por assim dizer, “desdentada”, incapaz
de afetar a agenda estabelecida para nossas escolhas na “política-vida”. A liberdade sem precedentes
que nossa sociedade oferece a seus membros chegou, como há tempo nos advertia Leo Strauss, e
com ela também uma impotência sem precedentes. (2001, p. 31)

O fato da professora querer ser lembrada como uma figura que ajudou no sucesso dos meus
alunos, representa o que Bauman identificou como uma busca por novos valores e posições sociais.
As rápidas mudanças, neste mundo fluido, torna a sobrevivência uma constante busca. A esse
respeito Bauman diz que

O problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer
identidade por muito tempo, da virtual impossibilidade de achar uma forma de expressão da
identidade que tenha boa probabilidade de reconhecimento vitalício, e a resultante necessidade de
não adotar nenhuma identidade com excessiva firmeza, a fim de poder abandoná-la de uma hora para
outra, se for preciso (1998, p. 155)

Situação essa confirmada quando a professora diz que as suas maiores dificuldades em relação à
interação em sala de aula são falta de interesse dos alunos, apoio e companheirismo dos
colegas, estrutura física da escola. Assim ela procura construir sua identidade em detrimento da
constituição do “outro”, o que o autor explica dizendo que

Mas a descoberta de que a identidade é um monte problemas, e não uma campanha de tema único, é
um aspecto que compartilho com um número muito maior de pessoas, praticamente com todos os
homens e mulheres da nossa era “líquido-moderna”. (BAUMAN, 2005, p. 18)

A professora reafirma essa justifica ao descrever seus alunos, A grande maioria não tem interesse
nenhum pelas aulas, muitos vieram do ensino regular e escolheram vir para noite porque não
conseguiam aprovação ou achando que a noite seria mais fácil e para saírem de casa a noite,
mas tem alguns bem interessados principalmente os mais velhos porque eles já perceberam o
prejuízo de não ter estudado antes e agora a maioria quer arrumar emprego. De forma geral
gosto dos meus alunos, mas acho que muita coisa precisa ser revista.

Na tentativa de construir sua identidade ela assume posturas desconhecidas, fuidas e instáveis, como
Bauman afirma que identificar-se com... significa dar abrigo a um destino desconhecido que não se
pode influenciar, muito menos controlar (2005, p. 36)

Nessa concepção de modernidade líquida a identidade encontra-se em contínuo desenvolvimento e
formação, o que representa que o sujeito é, naturalmente, instável, sujeito a crítica, mas, além disso,
sujeito a crítica, em permanente deslocamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modernidade ou pós-modernidade acarreta em mudanças de concepções e de experiências que
fluem na sociedade em conformidade com as novas práticas de ensino e aprendizagem. Viver na
contemporaneidade representa, desta forma, em uma retomada de decisões que exige dos
indivíduos, cada vez mais, conhecimento de si e do outro, o que corresponde a uma busca constante
pelo aprender

A análise acima revela uma realidade comum entre professores da EJA. No entanto, essa realidade
reafirma que todo sujeito tem sua particularidade, claramente identificável no tempo e no espaço.

Observa-se, aqui, que as pessoas em busca de identidade se vêem invariavelmente diante da tarefa
intimidadora de “alcançar o impossível. (Bauman, 2005, p. 16). Ser indivíduo representa dispor de
uma certa margem de liberdade de ação, margem que só se abre com a modernidade.

O posicionamento do indivíduo contemporâneo em relação a construção de sua identidade é
decorrente de diversos fatores, mas sobre eles se ressalta o individualismo. A solução para tantos
problemas de identidade parece não estar nem na super valorização do indivíduo, nem em sua
condenação como responsável por todos os problemas sociais. É necessário, portanto, relativizar
considerando todas os fatores contextuais envolvidos.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/identidade_do_professor_da_educacao_de_jovens_e_adultos_uma_anali.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



RFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail (V.N. Volochínov). Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec,
1981.

_________, Mikhail. Estética da Criação Verbal. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade.Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

_________, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

_________, Zygmunt. . Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

BRASIL. Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea, 1996-2004.
Organização: Jane Paiva, Maria Margarida Machado e Timothy Ireland. Brasília: Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação: Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2007.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Autores
Associados, 1989.

––––––. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.

MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2001.

ZOZZOLI, Rita Maria Diniz e OLIVEIRA, Maria Bernadete de (orgs.). Leitura, escrita e ensino.
Maceió: EDUFAL, 2008.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/identidade_do_professor_da_educacao_de_jovens_e_adultos_uma_anali.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


