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RESUMO

Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado do curso de Pós-Graduação da PPGEduC/UNEB,
intitulada: “A formação de professores/as e a educação multicultural no cenário da educação de jovens e
adultos” que teve como objetivo investigar a formação docente de nove professoras da educação de
jovens e adultos – 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 com as professoras do Colégio Estadual Dr. Milton Santos - Escola Quilombola - na cidade de
Jequié, Bahia. Adotamos como abordagem de pesquisa o Estudo de Caso e a Análise de Conteúdo para a
interpretação dos dados. O resultado da pesquisa demonstrou que as docentes afirmaram que a educação
multicultural esteve presente em alguns momentos das suas respectivas formações, porém demonstraram
pouco conhecimento a práticas pedagógicas com o tema.
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ABSTRACT

This article is an excerpt of the dissertation of the course Graduate PPGEduC / UNEB, titled: "Teacher
education / multicultural education and in the education scenario of young people and adults" which aims
to investigate the training of teachers nine teachers in the education of young people and adults - EJA,
focusing on knowledge about multicultural education and its application in teaching practices. Therefore,
we conducted a focus group, as well as apply questionnaires and interviews with the teachers of the State
College Dr. Milton Santos - Quilombo School - the city of Jequie, Bahia. Research approach adopted as the
Case Study and Content Analysis for the interpretation of the data. The research result showed that the
teachers stated that multicultural education was present in a few moments from their respective
formations, but showed little knowledge pedagogical practices with the theme.
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1. Introdução

As pesquisas referentes ao “Estudo da Arte da Formação de Professores no Brasil” (ANDRÉ et al., 1999)
apontaram que de 284 trabalhos sobre a formação de professores (as) produzidos no período de seis anos
(1990-1996), a maioria destes abordou o tema da formação inicial, sendo um total de 216 (76%),
enquanto que 42 trabalhos (14,8%) trataram da formação continuada e apenas 26 trabalhos (9,2%)
abordaram sobre o tema da identidade e da profissionalização docente.

Em relação à formação inicial, os estudos feitos tomam como foco o curso normal e a pedagogia, sendo os
conteúdos mais enfatizados nos trabalhos: a avaliação do curso de formação e o/a professor/a com suas
representações e práticas. Já em relação à formação continuada foram pesquisadas as propostas de
algumas Secretarias Estaduais de Educação, programas ou curso de formação, processos de formação em
serviço e questões da prática pedagógica. No que se refere à identidade e profissionalização docente, os
conteúdos os quais se sobressaem são os alusivos à busca da identidade profissional e as concepções do/a
professor/a sobre a sua profissão.

Notamos que apesar do crescimento e da variedade das pesquisas referentes à formação docente, ainda
encontra-se fora deste conjunto de pesquisas os assuntos referentes a saberes e práticas culturais, de
gênero, raça, etc. Segundo André et al. (1999), os temas arrolados com as questões da diversidade ainda
hoje não são tratados com a devida importância no campo da formação do/a professor/a, ratificando a
falta de “preparo” ou formação para lidar em algumas situações recorrentes em sala de aula.

Percebe-se que mesmo sendo ofertados cursos de formação na temática da educação das relações
étnico-raciais os/as professores/as ainda não se conscientizaram da necessidade e importância desses
cursos, muitos dos quais fazem por causa do ganho percentual no salário relativo à gratificação de
estimulo ao aperfeiçoamento[1]. Assim, além da carência da abordagem das questões referentes à
diversidade na formação dos/as professores/as, há também a falta de receptividade de algumas docentes
para trabalhar essas questões no contexto da sala de aula.

Observamos também que por meio de pesquisas referentes ao Estado da Arte da Formação de Professores
no Brasil, como apresentado no início deste tópico, há uma carência nas abordagens de determinadas
temáticas, no que se referem à formação dos/as educadores/as, principalmente a partir da abordagem de
conteúdos envolvendo as diversidades. Em relação à ausência das questões referentes à diversidade
cultural brasileira, Canen e Xavier (2011), também realizaram uma pesquisa onde verificaram as
“preocupações com a diversidade cultural na formação continuada dos professores (as)”, tomando como
campo a produção do conhecimento referente a essa temática, nos artigos originários dos Cadernos de
Pesquisas, editado pela Fundação Carlos Chagas e da Revista Brasileira de Educação, editada pela ANPEd.

Segundo as autoras, as problemáticas envolvendo a diversidade brasileira na última década têm sido a
mira de vários estudos. Canen e Xavier (2011, p. 641) salientam que: “Cada vez mais conceitos como
diversidade, diferença, igualdade e justiça social têm se configurado como uma preocupação por parte
daqueles que lutam por uma educação verdadeiramente cidadã”.

Por isso, os estudos apontam para a necessidade de pesquisas e produções acadêmicas envolvendo estas
questões, principalmente na formação dos/as professores/as, pois esses/as são os responsáveis imediatos
pela abordagem das temáticas, levando para as salas de aulas as discussões, quebrando paradigmas e
ressignificando pensamentos estereotipados que vem sendo perpetuados ao longo dos séculos. Assim
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sendo, a formação docente, seja inicial e/ou continuada, é um campo privilegiado para refletir, discutir,
criar, propor e implementar estratégias para o trabalho docente que incluam as questões referentes à
diversidade étnica-cultural no ambiente escolar.

Assim, verificamos nas pesquisas apresentadas em estudo que, apesar da temática “formação de
professores/as” estar presente em vários trabalhos científicos e constituir-se como objeto de um grande
número de pesquisas, poucas são as articulações realizadas com questões que envolvem as perspectivas
multiculturais. Esse fato deixa uma lacuna a ser preenchida por meio de novas pesquisas e escritas
acadêmicas, para que estas possam vir a serem utilizadas como “ferramentas” pelos/as professores/as e
demais pesquisadores que queiram se debruçar sobre temáticas que estejam intimamente correlacionadas
com as questões sociais, culturais e educacionais do nosso país.

Contudo, atualmente, observamos um crescente número de pesquisas que estão abarcando essas
questões em relação à formação dos/as professores/as com enfoques na diversidade (étnica, cultural,
gênero, religião etc.), dentre estas, cito três que serviram de referência para os nossos estudos: “A
formação do educador de pessoas jovens e adultas numa perspectiva multicultural crítica” (ARBACHE,
2000), “A formação de professores na escola e na universidade” (LIMA, 2007) e “A palavra e a escola -
negociação e conflito no trabalho com a lei 10.639/03” (SANTOS, 2012).

As pesquisas relacionadas com essas temáticas proporcionam ao pesquisador e aos interlocutores uma
reflexão mais acirrada acerca dos pressupostos que envolvem estas questões e as contribuições destas
para a educação, baseada no respeito às diferenças. Porém, a ausência de abordagens multiculturais na
formação de professores/as tem favorecido a esses profissionais a reprodução de uma ideologia
eurocentrista. Baseados nessas perspectivas ficam as interrogações: Como pensar a formação do/a
professor/a a partir das modificações sociais, culturais, sexuais etc. na atualidade Como trabalhar as
questões referentes à diversidade nas classes de EJA Quais os objetivos dos jovens, adultos e idosos ao
retornarem para as salas de aula

O cenário da Educação de Jovens e Adultos representou para esta pesquisa um campo muito “rico e fértil”.
Rico, no sentido metafórico de proporcionar um aprofundamento teórico-prático desta modalidade de
ensino e fértil, no sentindo de adequar vários caminhos neste universo de proposições. Além de ser um
espaço de diversidades, principalmente no que diz respeito à faixa etária ou geracional dos sujeitos
envolvidos no processo e da relação estreita da pesquisadora, enquanto profissional da educação nesta
modalidade.

2. Concepções dos professores (as) referentes à educação multicultural

O processo educacional está inserido também nos processos socioculturais dos contextos onde atua, não
sendo pertinente que as experiências pedagógicas estejam desvinculadas das questões culturais, de forma
“desculturizada[2]”, pois há uma relação essencial entre educação e cultura(s). Segundo Candau e Moreira
(2008), estes universos estão naturalmente intrincados, proporcionando as suas análises a partir desta
articulação íntima. Porém, apesar de todo o entrelaçamento da educação e da cultura, há também os
estranhamentos e os confrontos nesta relação, principalmente no ambiente escolar.

Por isso, vislumbramos para as classes da Educação de Jovens e Adultos - EJA uma ação educativa na
ótica da educação multicultural perpassando pelas práticas pedagógicas que levem em conta a
heterogeneidade e a diversidade cultural de seus alunos/as, trazendo as vozes dos sujeitos e suas
identidades culturais para o centro do processo, discutindo a partir do ponto de vista das culturas
existentes e não apenas da cultura dominante. Sendo assim, comungamos com o pensamento de Gadotti
(1992, p. 3), quando afirma que “para o desenvolvimento de uma educação multicultural no Brasil
depende fortemente de mudanças no sistema educacional e, sobretudo, da formação do educador”.
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Assim, com o objetivo de investigar a formação das interlocutoras (nove professoras da EJA de uma escola
estadual quilombola) no que diz respeito às questões relacionadas à educação multicultural nas suas
respectivas práticas pedagógicas, indagamos as mesmas sobre a existência de temáticas alusivas à
educação multicultural em algum momento da formação profissional e o que estas consideram trabalhar
numa perspectiva multicultural.

Ao se posicionarem sobre sua formação e a prática pedagógica em relação à educação multicultural, as
professoras da EJA trouxeram à tona a sua compreensão acerca destes saberes deixando explícita a
deficiência destes conhecimentos ao longo das suas respectivas formações e, consequentemente, nas suas
práticas pedagógicas onde estas questões são pouco trabalhadas ou, quando trabalhadas, são de forma
incipiente. Entretanto, em resposta às perguntas (do questionário) sobre a presença da educação
multicultural na formação, estas afirmaram em sua maioria que sim (6), tendo apenas três respostas
negativas.

Esse resultado nos chamou a atenção em comparação aos demais obtidos por meio das observações, da
entrevista e do grupo focal, pois estes dados demonstraram pouco conhecimento destas professoras em
relação à educação multicultural, sendo refletido também em algumas práticas pedagógicas. Na
entrevista, por exemplo, algumas respostas dadas a respeito do que se considera trabalhar na perspectiva
multicultural, elas apontaram para a falta de um conhecimento teórico em relação a estes conteúdos.
Assim, duas docentes responderam em relação ao que considera trabalhar na perspectiva multicultural:

Eu acredito que trabalhar numa perspectiva multicultural é resgatar a origem de
cada um (P3).

Eu acredito que esclarecer que todos nós temos valores, que não tem diferença e
que podemos ajudar os colegas, assim na questão do racismo, na questão assim
de desvalorização, é gostoso até levar esse conhecimento para todos (P9).

O conceito de educação multicultural também é na sua maioria compreendido por estas professoras como
sinônimo de uma cultura específica ou mais particularmente falando da cultura do negro e/ou do índio.
Pensam que a aplicação de uma educação multicultural é apenas inserir os conteúdos relacionados a uma
etnia e valorizá-la no cotidiano da sala de aula. Assim afirmou uma professora:

É muito interessante a valorização da raça, do negro e da etnia, até porque hoje
essa questão está aberta, as pessoas negras estão inseridas no mercado, tanto
que tem a questão da cota hoje na universidade e até porque há a valorização
também no mercado de trabalho, né É muito interessante você está valorizando a
pessoa humana, porque todos somos iguais (P8).

Nota-se que ao afirmar a importância da valorização do negro e no final da frase tentar confirmar sua
posição por meio da pergunta dirigida à pesquisadora, a professora demonstra certa fragilidade no seu
discurso ao não apresentar convicção na sua posição ideológica quanto ao tema. A necessidade de ser
politicamente correta em suas palavras e ações também demonstra fragilidade em relação aos
pressupostos teóricos sobre as questões étnico-raciais, sustentando suas respostas nos acontecimentos
sociais e econômicos, não fazendo uma correlação com a sua prática pedagógica.

Também nos chamou a atenção a última frase do discurso da professora (P8) onde esta frisou: “É muito
interessante você está valorizando a pessoa humana, porque todos somos iguais”, ficando implícita na sua
fala a “necessidade da valorização do negro” para este se sentir “igual” às demais pessoas de pele branca,
reforçando o mito da democracia racial que pretende negar essa desigualdade racial existente entre
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brancos e negros no Brasil (GOMES, 2005).

Continuando as análises das entrevistas, outra interlocutora ressalta a relevância de se trabalhar com a
educação multicultural, mas seu posicionamento ocorre de forma muito superficial, demonstrando pouco
embasamento nas questões relacionadas à temática. Assim salientou:

É bom. É bom e eu considero um bom trabalho. Aqui mesmo na escola, nós
temos vários projetos que incluem, assim, esta Multiculturalidade e eles [alunos]
gostam muito, alguns até já se aceitaram realmente como quilombolas, como
negros. Nós temos alunas que são lindas e que, antes, não se achavam lindas,
entendeu E hoje, no ano retrasado, nós fizemos a bienal e nós fizemos o concurso
da beleza negra e foi, assim, espetacular porque as meninas, elas pareciam assim
que a beleza interior delas transparecia naturalmente. Foi muito bonito, foi muito
bom (P7).

O discurso da docente (P7) evidencia que a educação multicultural também é vista por parte de algumas
professoras como as questões relacionadas ao conhecimento sistematizado, ao comportamento e/ou a
convivência entre os atores da escola, apresentando assim uma explicação distorcida dos objetivos e
proposta da educação multicultural. Assim outras duas interlocutoras se posicionaram:

Trabalhar em uma perspectiva multicultural significa tornar o conhecimento
sistematizado mais significativo, a mediação é muito mais agregadora fazendo
com que a educação caminhe na mesma sintonia (P1).

As questões étnicas são fundamentais para mim porque se trabalha com
relacionamento professor, aluno, secretaria. Eu acho superimportante dentro de
um relacionamento principalmente de professor que trabalha com a parte
também de caráter, isso é importante (P6).

Apesar das professoras anteriores (P1 e P6) apresentarem alguma distorção no conceito e no
conhecimento das questões referentes à educação multicultural, outras demonstraram, mesmo de forma
tímida, ter um conhecimento sobre o assunto ou, pelo menos, a importância da valorização cultural dos
diversos povos. Assim, algumas destacaram:

Trabalhar na perspectiva multicultural é trabalhar com as questões relacionadas
às diversas etnias, respeitando e valorizando todas elas (P4).

É trabalhar numa perspectiva multicultural e étnica, não é somente trabalhar as
culturas afro-brasileiras, mas, também trabalhar com a questão do índio. É
buscando a colonização da América que a gente pode perceber que os primeiros
moradores da América foram os indígenas e voltando para o nosso Brasil quando
vieram os africanos, os indígenas já existiam. Então a gente tem que trabalhar
numa perspectiva que o dia do índio não é somente o dia 19, mas que o dia do
índio é todos os dias, assim como os dias dos negros e dos brancos (portugueses)
que por aqui passaram. Então a gente tem que tá miscigenando esses assuntos
dentro de sala de aula e atribuindo aos alunos que todas as culturas, elas tem seu
valor, tem a sua importância, porém tem a sua singularidade (P2)

Já a professora (P5) apresenta ter um conhecimento mais sistematizado sobre a educação multicultural;
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entretanto, apesar de demonstrar compreensão nessa temática, esta prefere trabalhar numa perspectiva
monocultural, justificando o seu trabalho voltado para a cultura do país, como se essa fosse pautada numa
singularidade. Para esta docente o trabalho com a educação multicultural significa “valorizar os vários
tipos de cultura que existem”. Todavia, a mesma afirma não embasar sua prática pedagógica nessa
perspectiva. Assim ela explica o desenvolvimento do seu trabalho:

Trabalhar numa perspectiva multicultural é valorizar os vários tipos de cultura
que existem, mas, na verdade, eu não trabalho muito nessa perspectiva
multicultural não. Eu trabalho mais voltado para a nossa cultura mesmo, para o
nosso país. Às vezes eu falo das diferenças que existem, mas eu não especifico
muito. Eu trabalho mais voltada para a minha própria cultura (P5).

A partir da posição da professora (P5) e da constatação do caráter homogeneizador e monocultural da
escola, torna-se cada vez mais necessária a conscientização de romper com estes métodos e construir
outras práticas educativas que levem em consideração a questão da diferença, do plural e do
multiculturalismo. No entanto, abrir espaços para a diversidade e para o cruzamento das culturas constitui
o grande desafio da escola, já que esta sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença
(CANDAU E MOREIRA, 2003).

3. Considerações Finais

Desta forma, precisamos redimensionar a educação de jovens e adultos sob a perspectiva de uma
educação pautada numa concepção multicultural, refletindo a partir da diversidade e das identidades
culturais dos sujeitos, olhando de forma mais sensível para as especificidades, reconhecendo que os
alunos/as da EJA, ao procurarem pela escola, trazem consigo, ainda, as marcas da exclusão e do
abandono do sistema de ensino. Como salienta Mota (2004, p. 16), “a abordagem multiculturalista
pretende, assim, recontextualizar o papel político da escola, discutindo a adoção de novos currículos
multirreferenciais que venham a incorporar discursos historicamente silenciados e a desprezar aqueles
potencialmente silenciadores".

Em relação aos resultados da pesquisa, observamos que apesar das professoras afirmarem que a
educação multicultural esteve presente em alguns momentos das suas respectivas formações, as docentes
demonstraram pouco conhecimento sobre o tema, manifestando um pensamento baseado em afirmações
do senso comum em relação às concepções multiculturais, refletindo nas suas práticas pedagógicas.
Constatamos, também, por meio dos resultados da entrevista e do questionário que as professoras
pesquisadas apesar de externarem verbalmente que estão abertas às discussões acerca dos assuntos
relacionados com as questões étnico-culturais e multiculturais, as mesmas se contradizem em alguns
momentos da pesquisa, deixando implícito o não interesse na abordagem destes conteúdos. Observamos
que essa negação se dá por vários motivos dentre esses a insegurança na abordagem dos assuntos, além
da dificuldade em tratar de questões relacionadas com as diversidades religiosas, sexuais, étnico-culturais
etc.

Com base nesses pressupostos e corroborando com o pensamento de Banks e Banks (1993), de Candau e
Moreira (2003) e de Mota (2004), é de salutar importância a abordagem das questões multi e/ou
interculturais, no contexto educacional, como um princípio norteador para uma educação mais democrática
visando garantir a “ascensão” de todos os grupos inseridos neste contexto, levando em consideração todas
as suas aspirações e não modelada pela referência de uma educação voltada para o sucesso de uma
minoria ou grupo social.
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[2] Termo utilizado por Candau e Moreira (2003) no texto “Educação escolar e cultura(s): construindo
caminhos” para designar quando a referência cultural não está presente em determinado contexto.
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